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Devrimciler, adalet yerini bulsun isterler. Vatanımızı emperyalizmin işgalinden kurtarmak için dağda ve şehirde savaşırlar.
Bunun için yaşar, çalışır ve yeri gelince gülerek ölümsüzleşirler,
şehit düşerler.
***
Savaşmak için çok derin tahliller, geniş ölçekli araştırmalar,
kılı kırk yaran tartışmalar değil; onur, namus ve yürek
gerekiyor. Kişilikli ve dürüst olmak, halk sevgisi, vatan sevgisi
taşımak savaşmak için yeterlidir.
***
Bütün ezilenlerin tarihinde onurlu yeri olan, silahlı başkaldırışların ilk adımında, ezilenlerin maddi silah gücü, yok denecek
kadar azdır. Vietnam halkının ilk silahları; elleri, bambu kamışları ve tuzaklardır. Birçok devrimci savaşın başlangıcında, zarzor edinilmiş, kullananı her an yarı yolda bırakacak
birkaç silah vardır.
***
Savaşmak için daha üstün silah gücü, mükemmel koşullar ve
eksiksiz olanaklar arayanlar, savaşmaya niyeti olmayanlardır.
Diyebiliriz ki, savaşmak için esas olarak silaha değil insana,
yüreğe, adalet duygusuna ve halk sevgisine gereksinim vardır.
Elbette bütün bu anlattıklarımızdan, silahın, savaşta önemsiz
olduğu gibi bir sonuç çıkarılamayacağı da açıktır.
***
Tüm dünya devrim tarihlerinde olduğu gibi, savaşı kazanmak
için bizim savaşçılarımız da inanılmaz fedakarlıklar,
kahramanlıklar yapacak, tüm yaratıcılıklarını kullanacaklardır.
Şehitlerimiz bunu dünya devrimleri pratiğinde, örneklerine çok
az rastlanan fedakarlık, cesaret, örgütüne bağlılık örnekleriyle
kanıtlamışlar, ileride yapılacakların ipuçlarını vermişlerdir.
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Emperyalistler ve işbirlikçileri
var güçleriyle halkın mücadelesini
engellemeye çalışıyorlar.
Katliamlar, toplantılar, baskılar,
yasaklar ve beyinleri teslim almak
üzere üretilen sayısız politikaları...
Hepsiyle saldırıyorlar...
G20 toplantılarıyla ortak politikalar çiziyor, G8 toplantılarıyla
dünya pazarlarını paylaşmanın
pazarlığını yapıyorlar. Sonra halklara bombalar yağdırıyor, işgaller
gerçekleştiriyor; provokasyonlar
düzenliyorlar. Halkları vatansız
bırakıyorlar... İşgallerle, katliamlarla yapamadıklarını bu kez göç
yollarında yapıyor, insanlarımızın
yollarda can vermesine neden oluyorlar.
Silahları, tehditleri... her şey
halkların mücadelesini durdurabilmek için.
Çünkü; dünyadaki servetlerin
toplamı 250 trilyon dolar. Bunun
yarısına ise sadece yüzde 1’lik
bir azınlık sahip.
En yoksul yüzde 71 ise toplam
servetin sadece yüzde 3’üne sahip.
Dünya nüfusunun sadece yüzde
5’ini oluşturan ABD, en zenginlerinin yüzde 46’sını oluşturuyor.
Yani, dünyadaki en zenginlerin
neredeyse yarısı Amerikalı...
Bu bilgileri araştıranlar, yazanlar halkın tarafında olanlar değil. Bu araştırmaları emperyalizmin kurumlarından birisi, İsviçre
bankası Credit Suisse’nin raporları
yazıyor.
Emperyalist kurumlar bu sayılarla birbirlerini uyarıyorlar.
Yoksul sayısındaki her artış, onların gelecekleri için yeni bir tehdit
çünkü.
Bu tehdit boş değil.

Halka karşı açtıkları savaşın,
misliyle kendilerine geri döneceklerini biliyorlar.
Tarihsel ve siyasal haklılığın,
halkların safında, onların bilincinde
nasıl büyük bir güç yaratacağını
emperyalistler de çok iyi biliyor
kuşkusuz.
Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin niyetlerinden, isteklerinden
bağımsız olarak sınıf mücadelesi
olgusu varlığını sürdürüyor.
Tarihsel ve siyasal haklılığımız,
halkların mücadelesini büyüten,
güçlendiren bilimsel bir gerçek
olarak sınıf kavgasındaki en büyük
zafer garantimizdir.
Ne G20’leri, ne baskı yasaları,
ne katliamları emperyalisteri ve
işbirlikçilerini kurtarabilir!
Halkların devrim ve sosyalizm
yürüyüşünü engelleyemeyecekler!
Çünkü tarihin, bilimin yasaları
bizden yana.
Tarihsel ve siyasal olarak biz
haklıyız!
Ne yaparlarsa yapsınlar, derinleşen krizlerinden, halkın büyüyen mücadelesinden kurtulamazlar. Yenilgi onları bekliyor.
Çünkü gerçek güç, tarihsel ve
siyasal olarak haklı olanların elindedir.
Tarihin tekerleğini geriye döndüremedikleri gibi, ezilenlerin
haklılığını da engelleyemezler.
Haklı olmak bir güç kaynağıdır.
Savaş, iki taraf arasında sürer.
İki sınıf vardır. Ezenler ve ezilenler... Bu iki sınıf arasındaki
çelişki; bir sınıfın diğerini yok
etmesiyle son bulacaktır. Ezen sınıfın varlığı, sömürüsünü devam
ettirmesine, yani diğer sınıfı ezmesine bağlıdır. Ancak bu savaşta
zaferi kazanacak olan sınıf ezi-
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lenlerdir.
Tarihsel haklılığımızdan aldığımız
güç ve sosyalizm biliminin ışığında
bu zaferi kazanmanın savaşını veriyoruz. Biz bu savaşta ezilenlerin,
yani halkın tarafını temsil ediyoruz.
Açlık, yokluk, yoksulluk içindeki
halkımızı temsil ediyoruz.
İşte bizi haklı kılan da budur!
Tarihin ve bilimin ortaya koyduğu
gerçek, kapitalizmin yıkılışı ve sosyalizmin kuruluşunun kaçınılmazlığıdır.
Stalin: "Marksizm, doğanın ve
toplumun gelişmesinin yasalarının
bilimidir, ezilen ve sömürülen sınıfların devriminin bilimidir, bütün ülkelerde sosyalizmin zaferinin bilimidir,
komünist toplumun kuruluşunun bilimidir" diyor. (G. Politzer, Felsefenin
Temel İlkeleri sayfa 35)
Yani halkın eninde sonunda sosyalizme ulaşacağının bilimidir sosyalizm.
Toplumsal gelişimin bir aşamasında sosyalizmin zorunlu bir uğrak
olduğunu ortaya koyar.
Marks; "emek ürünlerinin başkaları tarafından sahiplenilmesinin
ve emeğin sömürülmesinin" artık toplumsal gelişmeyi ortadan kaldırması
nedeniyle tarihsel haklılığının da ortadan kalktığını bilimsel olarak ortaya
koymuştur.
"Gelişmelerin belirli bir aşamasında toplumun maddi üretici güçleri,
o zamana dek içinde hareket ettikleri
kurulu üretim ilişkileriyle (....) çelişkiye düşerler. Bu ilişkiler, üretici güçlerin gelişmesinin sonucu olan biçimler olmaktan çıkıp bu gelişmenin
önünde engeller niteliğine bürünürler.
O zaman sosyal devrimler çağı başlar." (Marks, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'ya Önsöz)
Marks'ın ifade ettiği bu tarihsel
yasa aynı zamanda halkların kurtuluş
umudunu da müjdeliyor.

Gelecek Halkındır
Gelecek Bizimdir
Bugüne kadar oligarşinin işkenceleri, hapishaneleri, katliamları, yalanları, beyinlerimizi teslim alma çabaları vb... bunların hiçbirisi tarihin
akışını değiştirmeye yetmedi.

Bin yıllardır egemenler emekçi
halkları eziyorlar. Zulüm cenderesi
altında tutarak sömürü düzenlerini
devam ettiriyorlar. Açlığın, yoksulluğun, baskının, terörün tek sorumlusu
emperyalizmdir.
Emperyalizme ve işbirlikçilerinin
varlığına son vermek ancak savaşmakla mümkündür.

Direnmek ve Savaşmak
Dışında Bir
Çözüm Yoktur!
Halkın iktidarını kurmak dışındaki
tüm çözümler, eninde sonunda düzen
içinde kalmaya; düzen içi çözümlerin
her birisi de kapitalizmi ve sömürü
düzenini daha fazla güçlendirmeye,
ona soluk aldırmaya mahkumdur.
Biz devrim yapmak, yeni bir düzen kurmak zorundayız.
Tarihin kaçınılmaz olarak ülkemiz
ve dünya halklarına sunacağı iktidar
olma zeminini; örgütlülüklerimiz ve
irademizle, dişimizle-tırnağımızla
kazanmak zorundayız.
Ezilen, sömürülen, baskı altında
tutulan, haksızlığa uğrayan her halk
sömürü ve zulüm düzenlerine karşı
direnme hakkına sahiptir. Bu tarihsel
ve sınıfsal haklılıktan kaynaklanır.
Tarihsel ve siyasal haklılık; zulme
karşı silahlanmayı, sömürü ve zulüm
düzenini yıkmayı; baskı ve terör altında tutulmadan, köleliğe mahkum
edilmeden yaşayacağımız yeni bir
düzeni kurmayı da içerir.
Büyük Direniş şehitlerinden Fatma
Ersoy; "okudukça ezilenlerin mücadelesinin tarihsel haklılığını anladım
ve bu mücadeleye atılmadan hayatta
hiçbir şeyin gerçekleşme şansı olmadığını gördüm" diyor.
Halkın verdiği her savaş, tarihsel
haklılığa ve meşruluğa güvenerek
sürdürülmüştür.
Bugün de direnmek, tarihsel bir
hak ve ödevdir!
Bugüne dek kazanılmış her hakkı
direnenler kazanmış ve bizlere bırakmıştır.
Bugün egemenler tarafından kabul
edilmek zorunda kalınan haklar direnenlerin mücadelesi sayesinde kazanılmıştır.
Örneğin; bugün klasik köleciliği,

esir ticaretini kimse kabul etmez ve
karşı çıkar. Sömürenler bunları tekrar
yapmak için arzu duysalar da köleciliğe karşı olduklarını söylerler.
Bunu sağlayan halkların mücadelesidir. Milyonlarca insan bu uğurda
öldürülmüş, bedel ödemiştir. Bugün
ise halklar ücretli köleliğe karşı mücadele ediyorlar.
Emperyalistler, eskisi gibi kölecilik
yapamıyorlarsa bunun nedeni halkların yıllar boyu süren mücadelesidir.
Onların yalanları da bir işe yaramaz. Yalanla "güç" inşa edilemez.
Haklılık inşa edilemez. Düzen, baskı
ve terörünün yetmediği yerde yalanlarla ayakta kalmaya çalışır, ideolojik
saldırılarını arttırır.
Ancak bu, düzen için çözüm değildir. Bir toplumsal düzenin güçlü
görünebilmek için kıyasıya ideolojik
saldırı sürdürdüğü dönem, aslında
aynı zamanda tarihsel haklılığını da
yitirdiği koşulları ifade eder. Köhnemiş ve sömürüye dayalı düzenin,
artık geleceğe dair umutlarının kalmadığının da işaretidir. Emperyalistler
ve işbirlikçileri "moral değerlere"
sahip değillerdir.
Bu onların en büyük zayıflıklarından birisidir.
Sömürenlerin, işkence ve katliam
örgütleyenlerin, halkı açlığa mahkum
edenlerin "değerleri" olamaz.
"Devrim halkın evidir" diyoruz.
Kurtuluşu, umudu, geleceği ve insana
yakışan tüm değerleri kuşanabileceği
okuldur. Emperyalizmin ve faşizmin
tüm fiziki ya da ideolojik saldırılarına,
güç gösterilerine rağmen halk, eninde
sonunda o eve gidecektir.
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Neden?
Çünkü çıkarları oradadır. Halkın
taleplerinin ve çıkarlarının karşılığı
devrimdedir. Haklı bir savaşın meşruluğu, tarihsel bir haklılığın gücü
önünde hiçbir engel duramaz!
Halkın savaşı meşrudur, haklıdır.
Halk, kendisinden çalınan hak ve
özgürlüklerini geri almayı, sömürüye
son vermeyi, emeğinin karşılığını
almayı, insanca yaşamayı ister. Kendi
çıkarları için savaşacak yığınları,
haklı mücadelenin içinde örgütleyerek
harekete geçirebiliriz. Devrimcilik

ÇARE YOK, YENİLECEKSİNİZ!
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halkı örgütlemektir. Faşizm, kitleleri
teslim almak; onları örgütsüzleştirmek
ister. Devrimci irade ise, kitlelere
çıkarlarının devrimde olduğunu gösterebildiği ölçüde mücadeleyi meşrulaştırır.
Lenin; "tarihteki kanuna uygun
adil ve gerçek olan tek savaş devrimci
savaştır" diyor.
Ancak, bu savaşa "halkın örgütlü
gücü" öncülük etmek zorundadır.
Halkın örgütlü gücü büyütmek,
halkı savaştırmak, savaşı halklaştırmak zorundayız.
Örgütlenmek zorundayız!
Örgütlü olmayan halk güçsüzdür;
savaşma gücü yoktur. Savaşmayan
kazanamaz.
Kazanmak için örgütlenmek ve
örgütlülüklerimizi büyütmek zorundayız.

Tarihsel ve Siyasal
Haklılığa Sahip Olmak,
Halka Güvenmektir
Sayı: 497

Yürüyüş
29 Kasım
2015
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Düzenin krizi, devrimci hareketin
meşrulaşması ve halkın taleplerini
savunması, saflaşma... halkı örgütler.
Hakların mücadele edilerek kazanılabileceğine inanıyoruz. Kendi
gücümüze güveniyoruz.
Tarihsel haklılığımız, ideolojik
gücümüz, düzene her şeyiyle tek alternatif olmamız halkı ikna edecek
önemli kaynaklardır.
Bizim düşlediğimiz bağımsız ve
demokratik bir ülkeyi halkımız da
istiyor.
Bizim çizgimiz; halkın kendi çıkarlarının devrimde olduğunu gördüğü, hakları için mücadele ettiği
bir okul olmuştur. İdeolojimiz halka
güven demektir; kendi ideolojisinin
halkla buluştuğu ölçüde maddi bir
güce dönüşeceğinin bilincinde olmaktır.
Halka güvenmeyenler, halkı örgütlemeyenler, "bu halktan adam olmaz" diyenler bilgisiz değillerse ikiyüzlü sahtekarlardır!
Fizik olarak kendisinden daha
güçü bir düşmana karşı savaşmak
için, haklı olmak ve haklı olmanın
meşruluğuna inanmak gerekir.

Halkımızı Meclislerde
Örgütlemeliyiz
Meclisler gibi halk örgütlülükleri
halkın en güçlü bölümüdür. Çünkü
örgütlenmek, güç olmak demektir.
Meclisler, ezilenlerin, tüm halk
kesimlerinin ezenlere karşı birliğini
ve mücadelesini örgütlemektir.
Devrim kitlelerin eseridir. Stratejik
hedefimiz anti-oligarşik, anti-emperyalist devrimdir.
Halk sadece yanına gidilen, örgütlenen, destek-maddi güç veren
değildir. Halk; örgütleyendir, mücadelenin asli unsurudur.
Halk meclisleri, halkımızın hak
ve özgürlük mücadelesi içinde sorunların gerçek kaynağının düzende
olduğunu gördükleri, buna bağlı olarak "politikleştikleri" araçlardır.
"Politik" olmak sorunların kaynağının düzenle olan bağ kurmaktır; "politik" olmak, çözümün iktidar değişikliğinde olduğunu görebilmektir.
Halk meclisleri geniş kesimlerin
devrimci mücadele ile bağı kurdukları; devrim mücadelesini kendi dışlarında görmeyi bıraktıkları yerlerdir.

Halkımızın Devrimci
Şiddetini Örgütlemeliyiz
Halk, kendi iktidar mücadelesini
sürdürürken bunun bir parçası olarak;
işkencecilerden, sömürü düzenini savunan tüm katillerden, iktidarın sahiplerinden, bürokratlardan, tekelci
patronlardan hesap sorma hakkına
sahiptir.
Hesap sormak; "devrim sonrasının
işi" değildir. Hesap sormak; hedefsiz,
anlık bir "intikam" değil; tersine halkın savaşını geliştirmenin bir parçasıdır.
Egemenler her zaman kendi şiddetlerini meşru göstermek, ezilenlerin
şiddetini ise mahkum etmek isterler.
Bu gerçek, yüzyıllardır böyle süregelmiştir.
Ancak, sadece ezilenlerin şiddeti
tarihsel bir haklılığa ve meşruluğa
sahiptir.
Devrimci şiddet, tarihsel bir zorunluluktur. Halkın-ezilenlerin çıkarlarını, istek ve düşüncelerini yansıtır.
Hedefleri, kullanılış biçimleri ve ya-

rattığı sonuçlar halkların çıkarlarına
hizmet eder. Halkların birliğini parçalayan, halkları temsil etmeyen şiddet, ezilen halklar için haklılık ve
meşruluk da sağlamaz.
Halkın adaleti halkımızın mücadelesini örgütleyen bir araçtır. Bu araç,
halkın iktidarına giden yolda halka
politik gerçekleri açıklayacak, onları
örgütleyecek, politikleştirecek ve zulüm
düzeninden haklarımızı almak için
halkı bir güç haline getirecektir.
Biz savaşacağız... Kazanacağız!
Kazanmak için tarihsel ve siyasal
haklılığa sahibiz.
İhtiyacımız olan örgütlenmek, silahlanmak, savaşmak, tekrar örgütlenmek, örgütlendikçe savaşı büyütmektir.
Bugüne kadar emperyalizmin
halkların kurtuluş umutlarını yoketmeyi amaçlayan politikalarına teslim
olmadıysak örgütlenmelerimizi ve
savaşımızı büyütecek iradeye sahip
olduğumuz içindir.

Sonuç Olarak;
1-Tarihsel ve siyasal haklılık
güç sahibi olmaktır.
Haklı olanın çıkarlarını savunmak, ezilenlerin taleplerini
örgütlemek, örgütlülüklerimizi
büyütmenin en temel koşuludur.
2-Tarihin ve bilimin yasaları
bizden yanadır.
Baskılar, yasaklar, emperyalistlerin katliamları devrim yürüyüşümüzü durduramaz.
Gerçek güç; tarihsel ve siyasal haklılıktadır.
3-Tarihsel ve siyasal olarak
haklı olmak yetmez.
Bu gücü, maddi bir güce de
dönüştürmek gerekir.
Bunun için; örgütlenmeliyiz
ve devrimci şiddeti örgütlemeliyiz!
4-Açlığın, yoksulluğun ve zulmün tek sorumlusu emperyalizmdir. Emperyalizmin ve oligarşinin varlığına son vermek
ancak savaşmakla mümkündür...

NE G20’LERİNİZ, NE BASKI YASALARINIZ SİZİ KURTARAMAZ!

Afrika Kıtasının Üçte Birini Sömürgeleştiren Fransa Masum Değildir!
En Zengin Topraklarda En Fakir Halkların Yaşamasının Sorumlusudur!

PARİS'TE PATLAYAN BOMBALAR BİR SONUÇTUR!

PEKİ, YA SEBEP?
Çoğu zaman topraklarına bomba
düşmeden, bir damla kan dökülmeden
savaş kazanan ülkelerdir emperyalistler. Dünya halklarının oluk oluk
kanını akıtırken iyi, bir sorun yoktur.
Ne zaman işin ucu kendilerine dokunur, işte o zaman feryat-figan ederler.
Bu yüzdendir ki; Paris’teki katliamın sorumlusu, en başta Fransa
olmak üzere Afganistan’dan Irak’a,
Suriye’den Libya’ya, Somali’ye, Afrika’ya, Filistin’e kadar dünyayı kan
gölüne çeviren emperyalistlerdir! El
Kaide, IŞİD ya da bir başka gerici
çete örgütlerini, halkların kurtuluş
mücadelelerinin önüne geçmek için
yaratan da yine bu emperyalistlerden
başkası değildir. Ve işte tam da bu
nedenle Paris Katliamı sizin eserinizdir. En başta belirtmeliyiz ki;
IŞİD’in yaptığı tartışmasız bir katliamdır. Fransız emperyalizmini değil,
öncekiler gibi yine halkı hedef almıştır. Ve kesinlikle savunulamaz.

ye'ye “demokrasi götürme” derdine
düşenler, dünya halklarının kanınıiliğini emenler...
Dün El Kaide, bugün IŞİD ve
daha birçok gerici, kontra örgütlerini
yaratan, besleyip, büyüten kim?
Çok eskilere değil, son 15 yıllık
döneme bir bakın; Asya'da, Ortadoğu'da, Afrika'da milyonlarca insanımız
öldü. Ölen yoksul halklarımızdı,
bizim insanlarımızdı. Peki resmi olarak bir savaş var mıydı? Kim kiminle
savaşıyordu, bilen var mı? Bildiğimiz
bir şey var; o da tekellerin daha fazla
kar, yeni pazar elde etmek için yoksul
halklara açtığı savaş.
IŞİD, Paris'te bombaları patlatmadan önce de katliamlar yapıyordu.
Beş yıldır canlı yayınlarda izlettiniz,
Suriye'de kestikleri kelleleri, kol ve
bacakları. Bir canavar yarattınız. Canavar kanla-canla besleniyordu, siz
silahla, parayla beslediniz, eğittinizdonattınız. Canı giden, kanı akan
halklardı yine.

Paris‘te Patlayan
Bombalar Bir Sonuçtur;
Peki, Ya Sebep!

“Ne Olursa Olsun,
Terör Bizden Uzak
Olsun” Öyle mi?

Birkaç soruyla başlayalım: herşeyin bir nedeni ve sonucu vardır!
Avrupa emperyalistlerinin gündeminde ne var? Mülteciler ve IŞİD
terörü.
Niye gündeme geldi? Bombalar
Paris'te patladı, kendi canları yandı
diye.
Ne yaptılar? Halkların bugüne
kadar mücadeleyle kazandığı haklarına saldırdılar. Yeni “terör yasaları”
yapmak için kolları sıvadılar.
Milyonlarca insanın, ölümler pahasına göç yollarına düşmesinin sebebi ve sorumlusu kimdir? Afganistan'a, Irak'a, Libya, Cezayir ve Suri-

Paris Katliamı'ndan bir gün önceydi; Beyrut'un Şii mahallesindeki
iki patlamada 37 kişi öldü. Suçları
Şii olmaktı. Katliamı IŞİD üstlendi.
Suruç; size uzak, adını bile bilmediğiniz bir yerdi belki. “Yas” tutmak yeterliydi. Ya Ankara Garı? Yolunuz geçmezdi belki; ama asfaltlara
yapışmıştı insan etleri. Katledenler
yine sizin beslemeniz IŞİD idi.
Şimdi bumerang misali geldi sizi
vurdu. Her yerde olabilir; ama sizde
olmasın, öyle mi? Niye, sizinki can
da başkalarınınki can değil mi!
Üzerindeki bombalarla kendisini
patlatmadan önce konser alanındaki

IŞİD’li katilin birinin sözleri dikkat
çekicidir: "Sorumlusu hükümetinizdir.
Suriye'ye karışmayacaktı Fransa..."
Paris banliyölerinin alev alev yanışını hatırlıyorsunuz değil mi? 10
yıl kadar önceydi, ışıltılı Paris sokakları alev alevdi. “Ayaktakımı”
Kuzey Afrika kökenli gençlerin, Paris
banliyölerini ateşe verdiği günlerdi.
9 bin aracı yakıp, 300 kamu binasını
tahrip etmişlerdi. Çoğu 20'li yaşlarda
olan bu gençler kimdi? Sömürdüğünüz Kara Afrika'nın bahtı kara gençleriydi...
Ruanda unutuldu sanmayın.
Hutular'ı destekleyip, 3 ay içinde
800 bin insanın ölümüne sebep
olan sorumluluğunuz nasıl unutulsun?
Libya ve Kaddafi'nin başına
gelenler...
Ya Cezayir? Hiçbiri unutulmadı,
işte bu yüzden “Neden Fransa?”nın
cevabı, burada aranmalıdır.
Unutmayın, magrip ve maşrik bir
bomba kadar yakınınızda. Bugün
patlayan bombalar, sizin yetiştirdiğiniz çetelerin ellerinde; bu yüzden
haklı-haksız, suçlu-suçsuz ayrımı
yapmıyor. Ve bir gün sınıf kiniyle
kuşanıp, özgürlük ve adalet arayanların da kapınızı çalacağını aklınızdan
çıkarmayın.
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Fransa’da “11 Eylül
Önlemleri”
Fransa, katliamın hemen ardından
“terörle savaşacağını” açıklayarak
IŞİD’in kontrolündeki Suriye’deki
Rakka’ya hava saldırısı yaptı!
Hafızalarımızda tazedir; Bush da
“terörizme karşı Haçlı seferleri”
düzenleyerek nihai sonucu elde edeceğini söylemişti!
Askeri operasyonlar işin görünen
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yanıdır; ama aynı zamanda bir de
temel hak ve özgürlüklere yönelik
saldırılar vardır. İşte Paris saldırısının
ardından Fransa ve diğer AB ülkeleri
vakit kaybetmeden bunları tartışmaya
başladı. 11 Eylül sonrası yaşanan
hak gasplarına şimdi yenileri ekleniyor.
ABD’nin 11 Eylül sonrası hayata
geçirdiği takip sistemi, Fransa’da da
meclise sunuldu. Yeni yasa, polis ve
istihbarat birimlerine internet ve telefon dinleme konusunda çok geniş
yetkiler veriyor.
Yasayla, internet üzerinden “terör
propagandası” yapan sitelerin kapatılması, polisin ve istihbarat birimlerinin savcılık kararına gerek duymadan terör şüphelilerini dinleyebilmesi, teknik alt yapının artırılması
gibi yenilikler getiriliyor. “Potansiyel
teröristlerin” telefon görüşmelerinin
ve elektronik iletişimlerinin izlenmesi
için savcılık iznine gerek olmaksızın
İçişleri Bakanlığı ve istihbarat birimlerine yetki veriyor.
Ayrıca, bu yılın sonuna kadar,
Arapça başta olmak üzere yabancı
dil bilen ve bilişim uzmanı olan 2
bin 680 yeni istihbarat elemanının
alınması da öngörülüyor.
Solcu hükümetin sunduğu ve 5
Mayıs’ta oylanacak metin, Meclis’teki
tüm tartışmalara rağmen ülkede 'sağ
kanat' tarafından da destekleniyor.
Bir kez daha görülüyor ki, “sağcı”
ya da “solcu” hükümet olması bir
şey değiştirmiyor, söz konusu olan
egemenlerin çıkarları olunca hep birlikte hareket etmeyi biliyorlar.
Hükümetin “terörle mücadele”
adına çıkarmak istediği yeni yasalarla
istihbarat servislerine sınırsız yetkiler
tanınıyor. Hatırlanacağı üzere ABD’de
11 Eylül 2001’de düzenlenen saldırılardan sonra çıkarılan “Yurtseverlik
Yasası”, Ulusal Güvenlik Dairesi’nin
(NSA), ABD vatandaşlarının telefon
ve elektronik postalarını yasal izin
olmadan takip edebilmesine olanak
sağlamıştı. Paris saldırılarının ardından, Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri
Konseyi, alınacak önlemleri görüşmek
üzere olağanüstü toplandı. Yapılan
açıklamada, toplantının gündeminde,
yolcu isim kaydı bilgilerinin toplan-

ması (Passenger name record-PNR),
ateşli silah kaçakçılığı, dış sınırların
kontrolünün güçlendirilmesi, terörizmin finansı vb. konuların yer aldığı
belirtildi.
Herhangi bir somut saldırı planı
olmasa bile, AB ülkelerine gelen kişilerin takip edilmesi için PNR'lerinin
alınmasının acil bir zorunluluk olduğunu belirten Fransa İçişleri Bakanı, “Daha fazla vakit harcayamayız.
AB sınırlarını geçen teröristler var”
diyerek yapılacak hak gasplarının
hangi boyutlara varacağını göstermiş
oldu. Hemen hemen tüm AB ülkelerinde benzer uygulamalar, yeni yasalar
ve doğal olarak demokratik haklara
yönelik saldırılar gündeme gelecektir.

Neymiş, “Terörle
Mücadele” Edilecekmiş!
Sizden Büyük
Terörist mi Var!
Yasa-hukuk tanımayan sizsiniz.
Kendi ülkelerinizi bırakıp başka ülkelere bile müdahale hakkını kendinde gören sizsiniz. Kölecilik döneminden kalma uygulamalarla halkları sömüren sizsiniz. Ve şimdi kalkmış terörden bahsediyorsunuz. Terörist mi arıyorsunuz; kendinize
bakın, yarattığınız canilere bakın!

Suçlusunuz;
Korku İçinde Yaşamayı
Öğreneceksiniz!
Suçlular telaşa düştü, “acaba nerede patlama olacak” diye beklemeye
başladılar. Brüksel'de ve aynı günlerde
Almanya'da “Terör alarmı” verildi.
Katliamın ardından bir hafta geçmişti
ki, bu sefer Fransa'nın eski sömürgesi
Mali, kana bulandı.
Batı Afrika ülkesinin başkenti
Bamako'daki Radisson Otel'e giren
2 kişi, 170 kişiyi rehin aldı. 12 saat
süren rehine krizi her zamanki gibi
yine kanlı sona erdi, 27 kişi hayatını
kaybetti. Bu sefer katliamın sorumlularından biri El Kaide yanlısı olduğu
belirtilen El Murabitun örgütü iken,
diğeri de yine yabancısı olmadığımız
emperyalistlerdi. Rehineleri kurtarmak için Amerikan ve Fransız özel

kuvvetleri tarafından düzenlenen
“kurtarma” operasyonu sonucunda
geride 27 ölü bırakmışlardı.
Yardımsever Fransa, Mali'ye ellerinden gelen her türlü yardımı yapacaklarını açıkladılar. Neden? Çünkü
Mali'de birçok Afrika ülkesi gibi
“eski” bir Fransız sömürgesi. Yine
hatırlanacağı üzere, 2013'ün Ocak
ayında ülkenin kuzeyini ele geçiren
El Kaide bağlantılı militanlar, başkent
Bamako'ya yürüme tehdidinde bulunmuş, Fransa bunun üzerine Mali'ye
müdahale etmişti.

Fransa'nın Sömürgecilik
Tarihi ve Kara Kıtanın
Kara Talihi!
Fransa, günümüzde kendisine bağlı sömürge alanlarının çok büyük bir
kısmını kaybetmesine rağmen, hemen
hemen tamamının yönetiminde doğrudan olmasa da önemli oranda söz
sahibidir. Sanayi Devrimi'yle beraber
19. yüzyılın başlarından itibaren Avrupalı kapitalistler, hammadde arayışı
ve yeni pazar ihtiyacı sebebiyle Afrika
kıtasının yer altı zenginliklerine göz
diktiler.
Çünkü; dünya’da üretilen altının %79.2’si, elmasın %76.6’sı,
kobaltın %75.5’i, platinin %49’u,
vanadyumun %41’i ve uranyumun
%20.9’u bu kıtadaki madenlerden
üretilmekteydi. Bir başka ifadeyle
Afrika kıtası, yeryüzündeki bütün
madenlerin üçte birine sahip bulunan muazzam bir kıtaydı.
Tarihten biliriz, modern sömürgeciliğin temelleri her ne kadar Portekiz ve İspanya ile atılmışsa da Afrika’da Batı sömürgeciliği Fransa ile
başlamaktadır. Fransa, modern milletler arasında Afrika sömürgeciliği
planını şekillendiren ilk ülkedir.

Fransa’nın Sırasıyla İşgal
Ettiği Topraklar:
1830-1847 yılları arasında Cezayir, 1839’da Gabon, 1854’te Moritanya, 1855’te Senegal, Gine ve
Fildişi Sahili’nde bazı yerler, 1859
Kongo Cumhuriyeti, 1881’de Tunus, 1886 Komor Adaları, 1885’te
Madagaskar, 1888’de Cibuti,

NE G20’LERİNİZ, NE BASKI YASALARINIZ SİZİ KURTARAMAZ!

1885’ten 1890’a Selu (Mali),
1898’de Benin, 1901-1913 yılları
arasında Orta Afrika ve Çad,
1912’de Fas. Yani Fransa Kara Kıta’nın üçte birini sömürgeleştirmişti.
Böylece Fransa, İngiltere'nin ardından dünyada ikinci büyük sömürge
devleti olmuştu. Angola, Nijerya ve
Kongo’nun petrolü, Mali’nin altını,
Cezayir’in doğalgazı, Nijer’in uranyumu, Gabon’un ormanları, Fildişi
Sahili ve Gana’nın kakaosu, Mali
ve Burkina Faso’nun pamuğu, Ruanda ve Uganda’nın kahvesi, Kenya’nın çayı, Madagaskar ve Komor
Adaları’nın vanilyası ile Moritanya’nın balığı olmasaydı Fransa ne
yapardı?

En Zengin Topraklarda
En Fakir Halklar Yaşıyor
Sömürgeciliğin, Afrika üzerinde
ne denli olumsuz etkiler bıraktığını
anlayabilmek için uzak bir zamana
gitmeye gerek yoktur. Kıtada yaşayan
insanların içinde bulunduğu ekonomik
duruma, yaşadığı sefalete bakmak
yeterli olacaktır.
Bugünün Kara Afrikası, en zengin
maden yataklarına sahip olmasına
rağmen, devraldığı açlık ve sefalet
halen sürmektedir. Kıta nüfusunun
300 milyon kadarının günlük gelirinin bir doların altında olması,
kıtada her on saniyede bir çocuğun
yetersiz beslenme ve önlenebilir
hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmesi, emperyalist ülkelerde bir
kişi için yıllık 600 dolarlık sağlık
harcaması yapılırken, bu miktarın
Afrika'da 3 dolara kadar düşmesi
ve ortaya 200 katlık bir yaşam
standardının çıkması tek başına
Afrikalılar’ın suçu değildir.
Yine Kara Kıta’daki 48 ülkenin
toplam yıllık geliri, Belçika'nın yıllık
gelirinden biraz fazlayken, dünyanın
en yoksul 50 ülkesinden 33'ünün
Sahra Afrika'sında bulunduğunu belirtelim. Fransa 1.Paylaşım Savaşı’nda
bir milyon dört yüz bin insanını kaybettiği gibi üç milyon yaralı ve bir
milyon sakat insanla savaştan çıkmıştı.
Bu insanların çoğunluğu sömürgelerinden getirdiği yerli askerlerdi.

Bugün 22 Afrika ülkesinin resmi
dili Fransızca! Ayrıca resmi dil olmayan; ama idari işlerde Fransızca
kullanan Cezayir, Fas, Tunus gibi
çok sayıda ülke var. Çad, Senegal,
Cibuti, Gabon, İvor Adaları gibi
yerlerde Fransa’nın askeri üsleri
var.
Fransa 1958 yılına kadar açıktan
sömürdüğü Afrika ülkelerini, “bağımsızlıkları”nı kazandıktan sonra
da sömürmeye devam etmiş. Fransa'nın 14 eski sömürgesinden 60
yıldır her yıl yaklaşık 500 milyar
doları bulan 'koloni vergisi' adı altında
vergiler aldığı söyleniyor.
Söz konusu olan bu ülkeler; Benin, Burkina Faso, Gine, Fildişi
Sahili, Mali, Nijer, Senegal, Togo,
Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Ekvator Ginesi
ve Gabon'ın yıllık gelirlerinin yüzde
85'i her yıl Fransa Merkez Bankası’nda toplanıyor. Kalan yüzde
15 ile ekonomisini yürütmeye çalışan
Afrika ülkeleri; mali sıkıntı yaşadıkları takdirde, Fransa Merkez Bankası’na yatırdıkları kendi paralarını
borç olarak almak zorunda kalıyorlar.
Peki, Kara Afrika'nın kara talihli
ülkeleri bu vergileri ödemeyip, Fransa'ya kafa tutarsa ne olur? Kafa tutanlar; ya bir darbeye, ya da suikaste
“kurban” gittikleri tecrübeyle sabittir.
Son 50 yılda 26 Afrika ülkesinde
toplam 67 askeri darbe yaşandı.
Bu darbelerin yapıldığı ülkelerin
16'sı eski Fransız sömürgesidir.

Masum Değilsiniz:
Yediğiniz İnsan Eti,
İçtiğiniz Kandır!
Fransa'nın yoksul halklara yönelik
saldırıların haddi-hesabı yoktur. Aşağıda aktardığımız bölümde de görüleceği gibi, Fransa özellikle Ortadoğu
ve Afrika halklarına yönelik saldırı,
işgal, katliam, sabotaj, suikast ve
sömürüde önde gelen emperyalist
devletlerdendir. Böyle olduğu içindir
ki, Fransa'nın halkların öfkesine hedef
olması kaçınılmaz olandır.
Bilcümle emperyalistler; katilsiniz.
Daha doğmadan ölen, ölü balıklar

gibi kıyılara vuran çocuklarımızın
katilisiniz. Göç yollarına düşürdüğünüz milyonların sebebi sizsiniz.
Irak ne durumda, dönüp hiç baktınız
mı? Ya Libya! Ve şimdi Suriye'yi
kan gölüne çevirdiniz. İŞİD gibi insanlıktan çıkmış çeteler yarattınız ve
şimdi ektiğinizi biçiyorsunuz. Bu terörün, vahşetin sorumlusu sizsiniz!

Sonuç olarak;
1-Paris Katliamı’nda ölen insanlarımızın sorumlusu, en başta emperyalist Fransa’dır. IŞİD vb. katilleri
besleyen, destekleyen emperyalistlerdir. Emperyalistlerin ve işbirlikçilerin hedef alınması normal olandır.
Çünkü halkların yaşadığı her türlü
baskı, zulüm ve sömürünün birinci
dereceden sorumlusu, emperyalistler
ve onların işbirlikçileridir.
2-Başta Fransa olmak üzere, tüm
AB ülkelerinde “terör” bahanesiyle
hak ve özgürlüklerimize yönelik yeni
bir saldırı başlayacaktır. Ki, en başta
da hedef alacakları kesimler örgütlü,
devrimci-ilerici kesimler olacaktır.
Yine yabancılara ve Müslüman
halklara karşı ırkçılığı körükleyerek,
yabancı düşmanlığını geliştireceklerdir. Halkların bedel ödeyerek kazandığı hak ve özgürlükleri için bir
kez daha bedelleri göze alarak direnmek gerekiyor.
3-Avrupa emperyalistleri “Göç
sorununu” çözemez. Çünkü “göç”ü
yaratan emperyalizmin kendisidir.
Halkların tepesine bombalar yağdıran,
ülkelerini işgal eden, insanları yerinden yurdundan eden kendileridir.
Bunun önüne geçmek; halkların birleşerek, örgütlenerek emperyalizme
karşı bağımsızlık savaşıyla mümkündür.
4- IŞİD’in yaptığı katliamdır. IŞİD
gibi örgütlerin haklı-haksız, suçlusuçsuz ayrımı yoktur. Bunu gözeten
sadece devrimcilerdir. Ülkemizden
ve Avrupa'dan IŞİD'e katılan çok sayıda genç vardır. Bu gençlerimizi
gerici katillere bırakmamak için daha
çok örgütlenmek zorundayız. Bizim
örgütleyemediğimiz her bir insanımız
düşmana cephane taşıyan bir askere
dönüşür. İzin vermeyeceğiz!

ÇARE YOK, YENİLECEKSİNİZ!
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FRANSA'NIN SUÇ DOSYASI:

Sayı: 497

Yürüyüş
29 Kasım
2015

Fransa kendisini hep en
demokratik ülke olarak göstermeye
çalışmıştır. Dünyada “tarafsızlığın”,
“adaletin”, “insan hakları”nın sembolü
olarak bilinir. Daha doğrusu öyle bilinmesi istenir. Ancak Fransa’nın tarihi, böyle olmadığını açıkça gösteriyor.
Fransa, özellikle Ortadoğu ve Afrika halklarına yönelik saldırı, işgal,
katliam, sabotaj, suikast ve sömürüde
önde gelen devletlerdendir. Lejyonerleri, gizli servisleri bu tür işgal
ve saldırı faaliyetleri için örgütlenmiştir.
-İşkence yöntemleri konusunda
dünyaya bir dönem rehberlik edecek
denli ileri gitmiş bir ülkedir.
-Avrupa’da yabancı düşmanlığı
ve ırkçılığı en fazla gözeten, destek
veren ülkelerden biridir.
-25 Temmuz 1920’de büyük kısmı Senegal ve Mağrip’ten devşirilmiş
Fransa ordusu, 90 bin askerle Şam’ı
işgal etti.
-Aynı yıl Sovyetler Birliği’ne
karşı işgalci askerler gönderdi.
-Anadolu’da Antep-Maraş bölgesini işgal ederek yüzlerce köyü
yakmış, binlerce kişiyi öldürmüştür.
-Ortadoğu’da yönetimi altında
bulunan bölgeler, 1925 yılına kadar
sıkıyönetim alında kaldı. Bölgeye
yapılan askeri yatırımlar, sivil amaçlı
yatırımların 10 misliydi.
-1946’da çekilmeden önce Şam’ı
bombalayan Fransız ordusu, 500 kişinin ölümüne yol açtı.
-Lübnan’da uzun yıllar sömürgeci
bir güç olarak kaldı. Bu sürece ilişkin
tüm sömürü ve katliamlarda pay sahibidir.
-1950’lerin ikinci yarısında İsrail
ile özel ilişki geliştiren Fransa, İsrail’in Arap halklarına karşı saldırıla-

“Faşizme karşı savaşmak onurlu bir görevdir”
"Faşizmi desteklemek suçtur.
Asıl bu yargılanmalı. Siz faşizmi
destekleyerek suç işliyorsunuz. Beni
tutuklamak Türkiye faşizmini desteklemektir." (...)
"Her şeyden önce kullandığınız
kavramlar, olaya yaklaşımınız yanlıştır. Terörizm; şiddet uygulayarak,
korku ve panik yaratarak halkı
yıldırmaktır. Ben ve hareketim, ülkemizde faşizme karşı mücadele
veriyoruz. Faşizmin kendisi şiddettir. Dizginsiz bir terör olan faşizme karşı savaşıyoruz. Faşizme
karşı savaşmak onurlu bir görevdir."

rında başlıca kaynağı oldu.
-Madagaskar’da 1947 yılında
özgürlük talebiyle ayaklanan halka
karşı katliam yaptı. 40 bin Madagaskarlı’yı katletti.
-1952 yılında başlayan Cezayir
ulusal kurtuluş hareketinin üzerine
bütün vahşetiyle gitti. 10 yıllık
savaş sonunda 1.5 milyon Cezayirli
yurtseveri katletti. Yüzlerce köy
ve kasaba yerle bir edildi.
-II. Paylaşım Savaşı sırasında
Alman faşizmiyle işbirliği içine
girerek binlerce Fransız devrimci
ve yurtseverin katledilmesine seyirci kalmıştır.
-Kongo’nun yurtsever lideri
Patricia Lumumba’yı başkanlık
(Dursun Karataş Fransa'da tutsak
sarayında ü nlü suç örgü tü
düştüğü sırada, Fransız mahkemele“Paraşütçü Birlikleri” eliyle karindeki yargıç ile yaptığı tartışmadan)
çırmış, uçakta işkence ile
öldürmüş, cesedini Cezayir’e indirmiştir.
batırılması ve bir gazetecinin
-1956’da İngiltere ile birlikte
öldürülmesinden sorumludur.
Süveyş Kanalı’nı işgal etti.
-Dünya çevre kirliliğinin önde
-1967-68 yıllarında Fransız işçileri
gelen sorumlularından biridir. Pasifik
ve öğrencilerine karşı kitle halinde
şiddet uyguladı. Yüzlerce kişi yaraOkyanusu’nda nükleer denemelerini
landı ve tutuklandı.
halen sürdürmektedir.
-Vietnam’ı işgal etti. 1975’te
-Yugoslavya’yı parçalayan ve
savaş sona erdiğinde 2 milyon kişinin
halen Yugoslavya halklarının katleöldürülmesinde pay sahibi oldu. Gedilmesine yol açan savaşta politik
risinde ünlü “Kaplan Kafesleri” ve
yanmış yıkılmış bir ülke bıraktı.
ve askeri olarak rol aldı.
-Irak’a yönelik 1991 yılında ger-Türkiye dahil, dünyadaki devçekleştirilen “Çöl Fırtınası” harekatına
rimci örgütlere karşı operasyonlar
ABD’li emperyalistlerin peşinden
düzenledi, tutuklamalara başvurdu.
katıldı ve 100 bin Iraklı’nın katledilmesinde suç ortağı oldu.
İspanya ile birlikte Bask bölgesinin
-Ruanda’yı işgal ederek kabileler
bağımsızlığı için savaşan ETA’ya orarası savaşı körükledi. Bu işgal sıratak operasyonlar düzenledi.
sında sadece bir ay içerisinde 500
-Cezayir ulusal kurtuluş savaşbin Ruandalı katledildi.
çılarına yönelik terör, işkence ve tu-Yeni Kaledonya’da Machoro’nun
katledilmesi, Greenpeace gemisinin
tuklama kampanyaları düzenledi.

Emperyalizmin Kanlı Elleri
IŞID İle Saldırıyor!
Halk Cephesi Fransa’da yapılan katliamla ilgili 19
Kasım’da bir açıklama yaptı. Açıklamada “Emperyalizmin
saldırılarına karşı daha çok örgütlenecek ve hesap soracağız!
Emperyalizmi döktüğü kanda boğacağız!” denildi.
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 BİZ DİYORUZ Kİ;

Neden Fransa?

 Biz Diyoruz ki: Afrika'nın yarısından fazlası Fransız sömürgesi
altındadır. Fransız emperyalizmi Afrika kıtasındaki halkların katilidir.
 Biz Diyoruz ki: Bugün 22 Afrika ülkesinde Fransızca konuşulmakta; ayrıca Cezayir, Tunus, Fas gibi ülkelerde Fransızca konuşulmaktadır.
 Biz Diyoruz ki: Afrika'da, Fransa'nın sömürgesi olan ülkeler,
koloni (sömürge) vergisi altında sömürülmektedir. Vergi ödeyen ülkeler, mali sıkıntı çektiklerinde ise Fransa'dan borç almak zorunda bırakılmaktadır.
 Biz Diyoruz ki: 14 Afrika ülkesinin yıllık gelirinin yüzde 85'i
Fransa merkez bankasında toplanmaktadır.
 Biz Diyoruz ki: Fransa, vergi topladığı ülkelerde son yıllarda 26
kez askeri müdahalede bulunmuştur.
 Biz Diyoruz ki: Afrika topraklarında binlerce Fransız askeri,
onlarca Fransız üssü vardır. Sadece Mali'de 3 bin...
 Biz Diyoruz ki: 1961 yılında Paris'te; Fransa’nın Cezayir’deki
katliamı protesto ettikleri için, Fransız polisi tarafından 200 Cezayirli,
işkenceyle öldürülerek cesetleri Sein Nehri’ne atılmıştır.
 Biz Diyoruz ki: Halklara karşı yapılan hiçbir katliam meşru olamaz. Fransa yıllardır sömürerek, katlederek, başka ülkelerin doğal kaynaklarına kadar çalmıştır. Şimdi ise bugüne kadar yaptıklarının hesabını yine halklar vermek zorunda kalmaktadır.
 Biz Diyoruz ki: Bu katliamın sorumlusu emperyalizm ve onun
işbirlikçi çeteleridir.
 Biz Diyoruz ki: Dünya halkları, bugüne kadar katledilen halkların
hesabını soracak ve emperyalizmi kendi döktüğü kanda boğacaktır.
 Biz Diyoruz ki: Fransa’nın doğusunda bulunan Moselle bölgesinde bir ilkokulda, öğrenciler ellerinde otomatik saldırı tüfekleri ile
görüntülendi. Siz kendi katillerinizi yetiştirirken sorun yok...

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
AKP, Kameralarla Öğrencileri Baskı Altına Almaya Çalışıyor...

Teslim Olmayacağız!
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Yaşadığımız yoksulluğun, yozlaşmanın, her acının sorumlusu bu sömürü sisteminin sahipleridir. Bu sömürü
düzeninin sahipleri; işçileri, emekçileri,
kısacası tüm yoksul halkımızı (ki buna
çocuklarımız da dahil) azgınca sömürürler, onları insanlık dışı koşullarda
çalıştırırlar, bir lokma ekmek için iş
cinayetlerinde katlederler.
Çocuklarımızın emeği, tekelci burjuvaziye ucuz iş gücü olarak peşkeş
çekilir. Çünkü gençlerimize, çocuklarımıza değer verilmeyen bir ülkede
yaşıyoruz.
Bu sömürü düzeninin sahipleri; gençlerimizin, çocuklarımızın hayallerini
yok eder, geleceklerini karartır, onları
bunalıma ve bilinmezliğe sürükler. Korkarlar genç beyinlerden ve o beyinleri
korkutmak için her şeyi yaparlar.
AKP, lise ve üniversite öğrencilerini nasıl baskı altına alacağının ince
hesabını yapıyor. Çünkü düşünen,
soran, sorgulayan öğrenci gençlik istemiyor.
Onların istediği öğrenci gençliği;
düşünmeyen, itiraz etmeyen, araştırmayan, kafa yormayan, her şeye
boyun eğen, biat eden bir öğrenci
gençliğidir. Böyle bir gençliği yönetmek çok daha kolaydır.
Böyle bir gençlik yaratmak için de
gençlik üzerinde baskıyı artırıyorlar.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Milli
Eğitim'le yapılan protokol gereği ilk ve
orta okullarla liselerde "koruyucuönleyici" güvenlik tedbirleri alınacağını bir açıklama ile duyurdu. Ayrıca
"riskli" okulların çevresinde ciddi bir
kameralandırma yapılması ile ilgili,
okul yöneticileri ile birlikte ortak
çalışmalar yapıldığını açıkladı. Okullarda kameralardan elde edilecek
görüntülerin çocuk şube müdürlüğünde kurulan "görüntü işleme merkezinde" inceleneceği bildirildi. (26
Eylül 2015, Yurt gazetesi)
AKP’yi gençlik korkusu sarmıştır.
2013'teki Haziran Ayaklanması’nda

gençlik; zulme, adaletsizliğe, sömürüye, vatanın karış karış satılmasına,
işbirlikçiliğe karşı “yeter!" diyerek,
tarihten aldığı meşruluk ve haklılık
bilinciyle sokakları, caddeleri, alanları doldurdu. Faşizmin polisine, gazına,
copuna, kurşununa karşı günlerce
zehirlenip, cadde cadde, sokak sokak
direndi. Katledildi, işkence gördü,
kafaları, gözleri patlatıldı, tutuklandı.
Bilimsel, demokratik, parasız eğitim
istedi. Bu mücadele halen de DEVGENÇ’lilerin omuzlarında yükselmektedir. İşte tüm bu yaşananlar korkutmuştur AKP’yi. Bu nedenle tüm toplumu zapturapt altına almak istemektedir.
Bu nedenle "iç güvenlik paketleri"
çıkartmıştır. Korku, baskı, zulüm ile
gençliği, halkı sindirmeye çalışıyor.
Okullara, sokaklara, caddelere,
meydanlara kamera konulmasındaki
amaç; halkı, öğrenciyi korumak değildir. Korumak olsaydı eğer; okulların
önünde polis olmasına karşın, okullarda uyuşturucu satışları üst boyuta
çıkmazdı. Uyuşturucu satışı polisin
denetiminde yapılıyor, okul kantinlerinde uyuşturucu satılıyor.

öldürülüyorsa, taciz ve tecavüze maruz
kalıyorsa, devletin yurtlarında genç kızlar, çocuklar fuhuşa zorlanıyor ve para
karşılığında satılıyorsa, "Çocuklarımızı koruyucu, önleyici tedbirler alındı"
diyerek yalan söylüyorlardır!
Kayseri’de bir inşaatta alçıcı
olarak çalışan 16 yaşındaki M.B, 9.
kattan düşerek yaşamını yitirdi.
M.B, okul harçlığı için çalışıyordu.
(11 Eylül 2015, Birgün)
AKP, öncelikle bunların hesabını
vermelidir. Kendi çocukları Amerikalar'da, Avrupalar’da, özel okullarda ve
özel hocalarla okurken, bizim çocuklarımız 40-50 kişilik, tıkış tıkış sınıflarda okumaktadır.
Onların çocukları Avrupalar'da
tatiller yaparlarken, bizim çocuklarımız
okul harçlığı ve evlerine katkıda bulunmak için inşaatlarda, tarlalarda, fabrikalarda çalışmakta, üç kuruş için iş
cinayetlerinde ölmekte.

Gençliği, Öğrenciyi Düşündüğünü Söyleyenler; Aşağıdaki
Tablonun Yaratıcısıdır

AKP gençlikten korkuyor. Bu korkuyu Haziran Ayaklanması’nda yaşadı. Korkunun ecele faydası yoktur!
Zulüm varsa ona karşı direniş de olacaktır. Bu ülkenin öğrenci gençliği
Yankee askerlerini denize dökmüştür.
Anti-emperyalist, anti-faşist geçmişi ve
mücadele geleneği vardır.
Gençlik, tarihten aldığı bu güçle
AKP'nin korkusunu büyütmelidir.
Bu nedenle Gençlik Meclisleri’nde örgütlenmelidir. Meclisler
gençliğin öz örgütlülükleridir. Kendi geleceği için kararlar alan, yönetmeyi öğreten örgütlenmelerdir.
Gençliğin yarınlarının çalınmadığı,
hayallerinin yıkılmadığı, uyuşturucuya, fuhuş batağına sürüklenmediği bir
ülke için, gençlik, Öğrenci Meclisleri’nde örgütlenmelidir.

-Ülkemizde 1 milyon çocuk işçi
bulunmaktadır. Ülkemizde 1 milyon
sokak çocuğu var. Ve bu çocuklarımızın her türlü saldırıya maruz kalma ihtimali çok yüksek.
-Devletin yurtlarında, kreşlerinde,
hapishanelerinde çocuklarımız; işkenceye, tacize ve tecavüze uğruyor.
-Uyuşturucu kullanma yaşı 10'a
kadar düşmüştür. Bonzai kullanımı
yüzde 800 artmıştır.
-Tutsak öğrenci sayısı 2 bin rakamına kadar ulaşmıştır.
500 bin çocuk sokakta çalıştırılıyor.
Yukarıda sıraladıklarımız bu ülkenin
gerçeğidir.
Devletin hapishanelerinde gençler

Kamera Saldırısı; Öğrenci
Gençliği Baskı Altına Almak,
Sömürü ve Zulüm Düzenine
Karşı Mücadeleyi
Engellemek İçindir

NE G20’LERİNİZ, NE BASKI YASALARINIZ SİZİ KURTARAMAZ!

Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Gençliğin Vatansever Duygularını Örgütleyeceğiz!
Ülkemizde vatanı dilinden en çok
düşürmeyenler; emperyalistlerin uşakları, işbirlikçi faşist tekellerin temsilcileri ve faşist örgütlenmelerdir. Bunun
karşısında ise en çok "vatan hainliği"
suçlamasına maruz kalanlar, emperyalizme karşı halkını ve vatanını savunan
devrimcilerdir.
Bilinçli bir çarpıtmadır yapılanlar.
Halktaki vatan bilinci ve bunun bir parçası olan anti-emperyalist duygu ve düşünceler, emperyalizme duydukları öfke
bilinçli olarak çarpıtılır. Çünkü işbirlikçi iktidarlar, ihanetlerini ancak böyle
halktan gizleyebilirler. Ülkemizde uyguladıkları emperyalist politikaları daha
sorunsuzca böyle hayata geçirebilirler.
Eskinin başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan; "ben ülkemi pazarlamakla mükellefim", dedi. Açıktan
emperyalizme ülkemizi pazarlayan bir zat
yönetiyor ülkemizi. Derelerimizi, madenlerimizi satanlar, ülkemizi emperyalizmin dünya halklarına saldırı üssü haline getirenler, ilkokul çocuklarını işçi diye
çalıştıranlar, bizleri ucuz iş gücü olarak
görenler bunlar. Kendilerini en vatansever insanlar, yaptıklarını da vatanseverlik olarak sunmak zorundalar.
Ülkemiz gençliği de düzenin bu
çarpıtmalarından etkileniyor. Eğer düzenin eğitimi dışında kendisi okumamış,
araştırmamışsa kim vatan haini, kim vatansever sorularına doğru cevaplar veremeyecektir. Halkı ve vatanı için savaşan devrimcileri bazıları terörist olarak görecektir. Devrimcilerin çalışmalarına mesafeli yaklaşacaktır. Düzen de
bu gençlerin vatansever duygularını
kendine örgütleyecek ve onları düzen
partilerine aktaracaktır.
CHP, ulusalcı örgütlenmeler, AKP
ve diğer dinci gerici örgütlenmeler
veya MHP gibi sahte anti-emperyalist
örgütlenmeler gençlik için bir alternatif olamaz. Veya HDP gibi düzeniçileşmiş sol, gençliğin emperyalizme
karşı öfkesini örgütleyemez.
Ama biz gençliği örgütlemezsek
gençlik kendini buralara ait gibi hisse-

der. Onların taraftarları olurlar. Ve zaman içinde de emperyalizme olan öfkeleri, bağımsızlığa olan duyarlılıkları; bu örgütlenmeler içinde azalacak
ve yok olacaktır.
Ülkemiz gençliğinin bağımsızlık duyguları gelişkindir. Vatanının
bağımsız, halkının özgür olmasını ister. Biz, gençliğin vatansever duygularını örgütleyeceğiz. Unutmayalım ki; milliyetçiliğin bayrağını taşıyan o gençler, biz onlara ulaşamadığımız için o saflardalar. Biz, onları
gerçek vatanseverler yapmak için
çalışacağız. Vatanseverliğin çok basit bir ölçüsü vardır. Emperyalizmin
yeni sömürgesi ülkemizde vatansever
olmak, anti-emperyalist olmaktır.
Ekonomik, siyasi, askeri, kültürel
yönden emperyalizme olan bağımlılığa karşı çıkmadan, buna karşı mücadele etmeden vatansever olunamaz.
Görevimiz şudur: Gençliğin bağımsızlıktan yana özlemlerini, ABD ve
AB emperyalizmine yönelik tepkilerini, hoşnutsuzluklarını anti-emperyalist
mücadeleye sevk etmek ve düzenin;
halkın milli duygularını istismar etmelerinin, vatanseverliği ve vatan hainliğini çarpıtmalarının önüne geçmektir.
Bunu nasıl gercekleştireceğimiz
konusunda; düzen bizim için sayısız
neden üretiyor aslında. Gençliğin
yaşadığı tüm sorunların temelinde;
emperyalizmin yeni sömürgesi olmamız vardır. Bu yüzden gençliğe;
yaşadığı somut sorunlar etrafında,
emperyalizmin politikalarını göstereceğiz, bunların sorumlularını teşhir
edeceğiz. Çünkü gençliğe en kolay
kendi yaşadığı sorunlar üzerinden anlatabiliriz emperyalizmi, vatanseverliği ve bağımsızlık mücadelesini.
Örneğin; okuduğumuz okullardaki eğitim sistemi, emperyalist politikaları anlatabileceğimiz en bariz
örnektir. Eğitim sistemi, emperyalizmin çıkarlarına göre şekillenmiştir. Okullarımızda emperyalizmin

ÇARE YOK, YENİLECEKSİNİZ!
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kalifiye elemanı olarak yetiştiriliyoruz. Sınavlar ile üniversite kapıları yüzümüze kapanıyor. Fabrikalara, atölyelere işçi
oluyoruz. 12 yıl okul okuyup lise mezunu oluyoruz yada sınav engelini aşıp 16 yıl okuyup üniversite mezunu oluyoruz
ama bu seferde iş garantimiz yok. Diplomalı işsizler ordusuna katılıyoruz. Güvenli bir geleceğimiz yok. Geleceğimizi
çalan emperyalizmdir. Onlar daha fazla kazansız diye biz işsiziz.
Yine aynı şekilde okullardaki eğitim dincileştirilmiş, gericileştirilmiştir; okullarda düzene biat eden, sorgulamayan bir
gençlik yaratmayı hedefliyorlar. Gençliği yozlaştırıp halkına
ve vatanına duyarsız hale getirmek istiyorlar. Gençlik duyarsızlaşsın ki; kim vatan haini, kim vatansever göremesinler. Faşizmden adalet istemesinler. Berkin'in katillerini istemesinler,

Liseli Dev-Genç Kurultayını

Duydun mu?
Dev-Genç’liler 5-6 Aralık’ta Okmeydanı’nda
yapılacak olan “Liseli Dev-Genç Kurultayı”
hakkında 2 liseliye, kurultayın önemi ve nedenini anlattı. Sorunlarımızın Çözümü Örgütlü Mücadeledir, Tüm Liselileri Kurultayımıza Bekliyoruz
Okmeydanı’nda 19 Kasım’da 2 Liseli DevSayı: 497
Genç’li
Halil Rıfat Paşa Lisesi’ne girerek 5-6 AraYürüyüş
lık
liseli
kurultay çalışmaları yaptılar. Liseli
29 Kasım
2015
Dev-Genç’liler okulda öğrencilerle konuşup sorunlarını dertlerini dinleyip çözüm yolu bulmak
için öğrencilere söz verdiler. Liseli Dev-Genç’liler daha sonra sınıflara girip ajitasyon çekip liseli
kurultayına davet ettiler. Bu sırada okul idaresi Liseli Dev-Genç’lileri okuldan çıkarmaya çalıştılar.
Liseli Dev-Genç’liler çıkarken okul koridorlarında
ve bahçesinde slogan atarak okuldan çıktılar. Bir
sonraki gün 3 Liseli Dev-Genç’li Halil Rıfat Paşa
Lisesi’ne girerek kurultay çalışmalarına devam ettiler. Liseli Dev-Genç’liler okul içinde slogan atarken ve ajitasyon çekerken okul idaresi Liseli DevGenç’lilerin yanlarına gelerek Liseli Dev-Gençliler’i okuldan dışarı çıkarmaya çalıştılar. Liseliler okul bahçesinde oturma eylemi yaptılar.
Liseli Dev-Genç’liler oturma eyleminde slogan atarken okullardaki gerici ve faşist saldırılardan
bahsederek tüm öğrencilere 5-6 Aralık’ta yapılacak
olan liseli kurultayına çağırdılar. Liseli DevGenç’liler oturma eylemini bitirirken okul idaresi
işbirlikçilik yapıp katil polislere haber verdi. Katil polis hemen okula gelip Dev-Genç’lilere kimlik sorgulaması yapmak istedi. Kimliklerini göstermeyen Liseli Dev-Genç’lileri gözaltına almaya çalıştı. Okul öğrencilerinin tepki göstermesi ve
liselileri sahiplenmesi üzerine polis gözaltı yapamadan okuldan ayrıldı.
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halkının yaşadığı sorunlara gözlerini kapasınlar ve düzenleri
aynen devam etsin.
Gençliğin yaşadığı her sorunu irdelediğimizde altından
mutlaka emperyalizme bağımlılık çıkacaktır. Çünkü bizim
gibi ülkelerde temel sorun; emperyalizme karşı bağımsızlık
sorunudur.
Sonuç olarak; Gerçek vatanseverler devrimcilerdir.
Çünkü, tutarlı bir anti-emperyalist mücadele çizgisine devrimciler sahiptir.
Gençliğin bağımsızlık duygularının, düzen partileri içinde eritilmemesi için gençliği biz örgütleyeceğiz. Düzen bize
örgütlenmemiz için sayısız neden yaratıyor. Liseli ve üniversiteli gençliği kendi yaşadığı sorunlar etrafında bağımsızlık
mücadelesinin içine katacağız.

Mimar Sinan Üniversitesi’nde Açlık Grevi:
1. Gün - 24 Kasım: Açlık grevinde olan Dev-Genç’liler direnişin ilk
gününde Mimar Sinan Üniversitesi’nde basın açıklaması okudular.
Açıklamada: “Geçen hafta ÖGB’lerin,
polislerin saldırısı sonucu işkencelerle gözaltına alınan, birinin bacağına demir saplanan ve gözaltından sonra tutuklanan 7 Dev-Genç’linin serbest
bırakılmasını istiyoruz. Okuldaki polis-ÖGB işbirliğinin son bulmasını
ve ÖGB’lerin okuldan atılmasını talep

ediyoruz. Tutsak Dev-Genç’liler için
3 günlük açlık grevindeyiz.” denildi.
Açıklamadan sonra tek tek sınıflara
giren Dev-Genç’liler açlık grevinin
başladığını ve okulda yoğun bir polis
ablukasının olduğunu, kapının önünde 2 otobüs çevik aracının ve sivil araçların olduğunu, bu zamana kadar hiç
yapılmamış kimlik kontrolü ve çanta
aramalarının yapıldığını anlattı. Aynı
zamanda Yürüyüş dergisinin son sayısı
toplu bir şekilde okundu.

 Tutsak Dev-Genç’liler
Onurumuzdur!

 Yürüyüş Dergisi Okurları
Buluşuyor!

Mimar Sinan Üniversitesi Bomonti Kampüsünde Dev-Genç’liler
21 Kasım’da, tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması ve okuldaki polis-ÖGB işbirliği ile öğrencilerin üzerinde terör estirilmesine karşı eylem yaptı. Eylemde tutuklanan
arkadaşlarını yalnız bırakmayacaklarını ve arkadaşları serbest bırakılana
kadar eylemlerine devam edeceklerini dile getirdiler.

Esenyurt Halk Cepheliler 20 Kasım’da Yeşilkent’te, Kemal Atay
Meslek Lisesi çıkışında 22 Kasım’da
yapılacak olan “Yürüyüş dergisi
okurları buluşuyor” kahvaltısı için
davetiye dağıtımı yaptı. Öğrencilerle okulda yaşanan sorunlar üzerine sohbet edildi. Lise öğrencileri okul
önlerinde bekleyen serserilerden rahatsız olduklarını anlattılar. Yaklaşık
100 davetiye öğrencilere ulaştırıldı.

 “Güler Zere” Gösterimi
Dev-Genç’liler 20 Kasım’da Armutlu’da “Dilek Doğan İçin Açlık
Grevi” çadırında sinevizyon gösterimi yapacaklarını duyurmak için
müzik eşliğinde sesli çağrıya çıktılar. Kapı kapı dolaşıp halkı sine-vizyon gösterimine çağırdılar. Daha
sonra akşam saat 19.00’da açlık grevi çadırında “Güler Zere Belgeseli”
izlendi,çay içilip sohbet edildi.

Gülsuyu: Gülsuyu’nda DevGenç’liler 20 Kasım’da Heykel Meydanı’na onlarca yazılama yaptılar.
Dev-Genç’lilerin yazılamayı sonlandırmasının ardından, katil polisler
zırhlı araçları ile mahalleye girip yazılamalara baktıktan sonra geri gittiler.
Ankara Üniversitesi: Gölbaşı
Kampüsü’nde Dev-Genç’liler toplam
6 adet yazılama yaptı.

NE G20’LERİNİZ, NE BASKI YASALARINIZ SİZİ KURTARAMAZ!

Ülkemizde Gençlik

Antep Dev-Genç’liler: “Bilimsel, Demokratik ve Sınavsız
Bir Eğitim İstediğimiz İçin Boykot Örgütledik”

 Kendinizi tanıtır mısınız ?
Adım Emre Soyadım Kaya, Şehit
Şahin Lisesi’nde 9/B sınıfındayım.
 6 Kasım boykotunu neden
örgütlediniz? Boykotun anlamı
nedir?
YÖK’ün kuruluş tarihinde bir
tepki göstermek; parasız eğitim, sınavsız gelecek talebimizi duyurmak
için örgütledik. YÖK; üniversitelerde
adaletsizlik dağıtmakta, üniversitelerde harç parası olsun, kitap parası
olsun, ders saatleri olsun, her şeye
karışır durumda. Bizler de liseyi bitirdiğimizde üniversiteye gideceğiz,
yani YÖK bizim de sorunumuz.
Bunun dışında ise bizim de liselerde sorunlarımız var. Örneğin; gerici
eğitim veriliyor; anadilde, bilimsel,
demokratik eğitim verilmiyor. Biz
de bilimsel, demokratik ve sınavsız
bir eğitim sistemi istediğimiz için
boykot örgütledik. Boykot bir haktır.
Bunun yanı sıra boykot; senin yasalarına “ben uymazsam hiçbir işe yaramaz” demektir. Var olan hakkını
almaktır.
 Boykot kapsamında siz neler
yaptınız?
Boykottan bir süre önce akşam
yemeğinde buluşarak, birlikte yemek
yiyerek kararlar aldık. Şehit Şahin
Lisesi’nde çalışmalara başladık. Okulun öğrencileri ile bir toplantı düzenledik. Birlikte programlar çıkardık.
Okulun içerisinde bildiriler dağıttık,
kuşlamalar yaptık. Tahtalara yazılamalar yaptık. 6 Kasım’da boykot
duyurularını yazdık.
Bunları yaptığımız süre içerisinde
okul idaresinin baskısıyla karşılaştık.

Ailelerimizi arayarak okuldan
atmak için tehdit ettiler, tüm
öğrencilere ise baskı uyguladılar; ama biz 6 Kasım günü
buna rağmen basın açıklaması
ve oturma eylemi yaparak neden boykotta olduğumuzu tüm
halka anlattık. Ben de bu boykot çalışmalarımızın içerisinde
yer aldım.
 Boykot sonuçlarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Biz genel itibari ile 6 Kasım
boykotunu olumlu değerlendiriyoruz.
Bu ülkenin eğitim sistemine tepkimizi
derslere girmeyerek gösterdik ve hakkımız olanları istemek için basın açıklaması ve oturma eylemi yaptık. Ajitasyonlarımızla, sloganlarımızla YÖK
faşizmini halka teşhir ettik. Bunun
yanı sıra Şehit Şahin Lisesi işgal
edildi ve okulda yaydıkları korku politikasını yerle bir ettiler. Aslında onların güçsüz bizim güçlü olduğumuzu
gösterdik. Okul içerisinde ve okul
dışında olumlu tepkiler aldık. Bu
yönleri ile ele aldığımız zaman bizim
için güzel bir eylem oldu.
 Bundan sonrası için “Parasız
Eğitim, Sınavsız Gelecek, Berkin
Elvan için Adalet İstiyoruz” kampanyası nasıl devam edecek, bir
programınız var mı?
Evet, bir programımız var. Biz
bu kampanyaya devam edeceğiz. İşgalden gözaltına alınıp tutuklanan 2
arkadaşımızın serbest bırakılması talebimizi bu kampanyaya ekleyeceğiz.
Bunun için işgaller, boykotlar, adalet
yürüyüşleri düzenleyeceğiz. Bunların
yanı sıra afişlerimizle, bildirilerimizle,
kuşlamalarımızla tüm liselileri ve
tüm halkı bozuk eğitim sistemine
karşı birleştirip, mücadelemizi daha
da büyüterek sürdüreceğiz.

 Kendinizi tanıtır mısınız ?
Adım Rıza Soyadım Kartal, Şehit
Şahin Lisesi’nde 9/I sınıfındayım.
 6 Kasım boykotunu neden

örgütlediniz? Boykotun anlamı
nedir ?
Parasız eğitim, sınavsız gelecek
ve Berkin Elvan’ın katilleri cezalandırılsın talebiyle örgütledik. Bunun
yanı sıra 6 Kasım, YÖK’ün kuruluş
tarihidir ve bizleri de ilgilendiriyor. 6
Kasım, YÖK’e karşı mücadele günüdür. Çünkü bizler de liselerimizi bitirdiğimizde üniversiteye gideceğiz.
Bunun için üniversite gençliğini de,
bizi de ilgilendiriyor YÖK’e karşı
mücadele.
Ve bizim sorunlarımızın kaynağı
da aynı. Biz liselilerin de, üniversitelilerin de asıl sorunu bu düzenin çıkarmış olduğu bozuk eğitim sistemidir.
Ve onun için, bu düzenin bozuk eğitim
sitemine ve YÖK’üne karşı mücadele;
liseli, üniversiteli tüm halkın mücadelesidir. Boykot özünde pasif bir direniş biçimidir. Boykot o gün için
yaptığımız işleri yapmayarak, derslere
girmeyerek, o gün için verdiğimiz
iradi bir karardır. O gün için var olan
soruna bu biçimde verilen bir tepkidir.
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 Boykot kapsamında siz ne yaptınız?
Boykot kapsamında bir yemek
düzenleyerek, liseli ve üniversiteli
gençlik olarak bir araya geldik ve o
gün 6 Kasım üzerine sohbetler ederek
kararlar aldık, komiteler kurduk.
Şehit Şahin Lisesi’ni pilot lise olarak
belirledik. Ben de bu okulda çalışmalara başladım. Arkadaşlarım ve
ben okulda 6 Kasım’da boykotta olacağımızın duyurusunu yaptık ve bir
toplantı gerçekleştirdik okul öğren-

ÇARE YOK, YENİLECEKSİNİZ!
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Ülkemizde Gençlik
cileriyle. Bu toplantımıza 10 kişi katılmıştı. Bu 10 kişiyle düzenli toplantılar aldık ve neden 6 Kasım’da
boykot gerçekleştireceğimizi anlattık.
Ve bu 10 kişiyle birlikte bir program çıkararak çalışmalara başladık.
Okul içerisinde kuşlamalar, bildiriler,
tahta yazılamaları ve sınıf konuşmaları yaptık. İşbirlikçi okul idaresi de
boş durmayarak bize soruşturmalar
açtı. Ben ve iki arkadaşımızı disiplin
kuruluna çağırdılar, okuldan atmakla
tehdit ettiler. Arkadaşlarımız üzerinde
baskı kurarak ailelerini aradılar ve
okuldan atmakla tehdit ettiler.
Okulda baskı uygulayarak korkutmaya çalıştılar. Ama biz kararlığımızı gösterip 10 kişiyle bile olsa 6
Kasım’da boykotta olacağımızı gös-

terip eylemimizi bir meydana taşıyarak oturma eylemi ve basın açıklaması gerçekleştirdik 24 kişiyle.
 Boykot sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz ?
Boykot sonuçlarını olumlu değerlendiriyoruz. Okulun tamamını
boykotumuza katamasak bile bir kısmını boykota kattık. Yeşilsu Meydanı
adı verilen bir meydanda eylemimizi
gerçekleştirdik. Bu düzenin eğitim
sistemine ve onun kurumu olan
YÖK’e karşı tepkimizi dile getirdik.
Bunun dışında ise müdür yardımcısının odası işgal edilerek pankart
asıldı Şehit Şahin Lisesi’nde.
Buradan 2 arkadaşımız gözaltına
alınarak tutuklandı. Bu eylem de iş-

birlikçi okul idaresinin baskısını kırarak okul içerisinde moral ve coşku
yaydı. Bundan kaynaklı; eksikleriyle
ve olumlu-olumsuz yönleriyle ele
aldığımızda olumlu olarak değerlendiriyoruz.
 Bundan sonrası için “Parasız
Eğitim, Sınavsız Gelecek, Berkin
Elvan için Adalet” kampanyasına
devam edecek misiniz? Bir programınız var mı?
Evet, bundan sonrası için de kampanyaya devam edeceğiz ve tutsaklarımızı da sahipleneceğiz aynı kampanya içerisine ekleme yaparak. Bu
kampanya kapsamında yine boykotlar,
işgaller, oturma eylemleri ve basın
açıklamalarıyla mücadelemize devam
edeceğiz.

Biz Dev-Genç’liyiz; Şafaklar’ın, Seherler’in Öğrencileriyiz!
Sayı: 497

Yürüyüş
29 Kasım
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Bugün günler öncesinden çağrısı yapılan, okulda gidilip öğrencilere bir bir anlatılan açlık grevinin basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, geçen hafta ÖGB’lerin
polislerin saldırısı sonucu işkencelerle gözaltına alınıp
bacağına demir saplanan ve gözaltından sonra tutuklanan 7
Dev-Genç’linin serbest bırakılması istendi. Okuldaki
polis-ÖGB işbirliğinin son bulması ve ÖGB’lerin okuldan
atılması talep edildi. Sonrasında üzerinde “Tutsak DevGenç’liler için 3 Günlük Açlık Grevindeyiz! DEV-GENÇ”
yazan pankart yere serilerek oturmaya başlandı. Tek tek
sınıflara girilip açlık grevinin başladığı ve okulda yoğun
bir polis ablukasının olduğu anlatıldı. Kapının önünde 2
otobüs çevik aracının ve sivil araçların olduğu, bu zamana
kadar hiç yapılmamış kimlik kontrol ve çanta aramalarının
yapıldığı anlatıldı.
Kantin konuşmaları, yemekhane konuşmaları yapıldı.
Yürüyüş dergisinin son sayısı toplu bir şekilde okundu.
Okulun içerisi kızıl bayraklarla donatılarak adalet sergisi
yapıldı. Yaşanan katliamları ve saldırıları anlatan sergi
yapıldı.
Akşam saat 17.00’da okulun işbirlikçi dekan yardımcıları ve eğitim görevlileri yanımıza gelerek bizim okuldan
gece çıkıp, sabah tekrar gelip açlık grevi yapabileceğimizi
söylediler. Ve hep birlikte okuldan çıkma teklifinde bulundular. Dev-Genç’lilerin cevabı ise direniş oldu.
Dev-Genç’liler; okuldan çıkmayacaklarını, bütün gece
boyunca okulda kalacaklarını ve açlık grevini okulda sürdüreceklerini söylediler. Sonrasında saat 18.00’da işbirlikçi faşist ÖGB’ler, açlık grevinde olan iki Dev-Genç’liye
saldırarak işkencelerle okuldan attılar. Dev-Genç’liler yılmadı. Oturma eylemi ve açlık grevine okulun kapısının
önünde sloganlarıyla, marşlarıyla devam ettiler.
Saat 18.30 civarı AKP’nin katil işkenceci polisleri iki

Dev-Genç’liyi işkenceyle gözaltına aldılar. Katiller öyle
korkmuşlardı ki; iki otobüs çevik, bir Özel Tim ekibi ve
onlarca sivil polis getirmişlerdi. Gözaltı boyunca DevGenç’liler işkenceye uğramış, akşam saat 22.00’da serbest
bırakılmışlardır.
Saat 23.00’da açlık grevini bir Dev-Genç’li devralarak
bütün gece boyunca pankartları, sloganları ve marşlarıyla
Mimar Sinan Üniversitesi önünde açlık grevini devam
ettirmiştir. Dev-Genç’li Hakan İnci sabaha karşı işkenceyle
gözaltına alınarak çocuk şubeye götürülmüştür.
DEV-GENÇ

Tek Başımıza da Olsak
Biz Dev-Genç’liyiz!
24 Kasım Salı günü sabah okulun erken saatlerinde
Mimar Sinan Üniversitesi Bomonti kampüsüne giden
ve tutuklanan 7 Dev-Genç’li için açlık grevi yapan 3
Dev-Genç’li, işkenceyle gözaltına alındı. AKP’nin eli
kanlı polisleri, üniversitelerimizi karakola ve işkencehaneye çevirmişlerdir. Bu yüzdendir ki parasız eğitim
isteyen 7 Dev-Genç’liyi tutuklamış, işkence yapmıştır.
Bugün de son olarak 3 Dev-Genç’liyi işkence ile gözaltına almıştır.
Bunun üzerine Dev-Genç’liler, arkadaşlarının gözaltına alınmasına karşı gece 23.30 sıralarında Mimar
Sinan Üniversitesi Bomonti kampüsü önünde oturma ve
açlık grevine başlamıştır. Çocuk katilleri ve işkenceciler, her yerde Dev-Genç’lilerin cüretini görecektir. Tüm
halkımızı, tek başına oturma eylemi ve açlık grevi
yapan Dev-Genç’lileri sahiplenmeye, su ve şeker
götürmeye çağırıyoruz.
Halkımız, bu onurlu evlatlarınıza sahip çıkın.

NE G20’LERİNİZ, NE BASKI YASALARINIZ SİZİ KURTARAMAZ!

Halkevci Ferda Koç’tan Seçim Değerlendimesi:

‘Neden Direnemedik, Nasıl Direnebiliriz?’

Ne Zaman Direndiniz?
Nasıl Direneceksiniz?
Halkevci Ferda Koç 21 Kasım
tarihli Sendika Org’taki yazısında
“Neden direnemedik, nasıl direnebiliriz?” diye “derin tespitler”
yapıp üst perdeden akıl veriyor.
Bunlar da “Halkevci DY”ciler
oluyor. 12 Eylül öncesinde “yüz
binleri hareket ettirmekle” övünen,
12 Eylül faşizmi karşısında ise “biz
örgüt değildik, dergi çevresiydik”
diye nedamet getiren DY’nin Halkevciler kanadı.
Sol’a “akıl verme”de ÖDPDY’den hiç de geri kalmıyorlar.
İnsan önce bir aynaya bakar. Döner
tarihine bakar.
“Neden direnemedik” diye derin
tespitler yaparak akıl vermeden önce
dönüp tarihinize bir bakın: Faşizme
karşı tek bir direniş örneğiniz var mı?
Direnmek; Kızıldere’deki gibi,
12 Temmuz, 17 Nisan, 19 Aralık,
Büyük direniş gibi ÖLÜMÜNE BEDEL ÖDEMEYİ gerektirir. Faşizm
koşullarında bedel ödemeyi göze almadan direnmekten bahsedilemez.
Yenilgileri, direnmemeyi böyle
açıklayamazsınız. Siz tarihsel olarak
yeniksiniz. 12 Eylül öncesinde
THKP-C tezlerini tasfiye etmek istediğiniz için yeniksiniz. 12 Eylül
faşist cuntasına karşı direnmediğiniz
için, teslim olduğunuz için, “balık
hafızalı” dediğiniz, halkımızı sattığınız için yeniksiniz.
Evet, Ferda Koç; 12 Eylül faşizmine karşı tavrınız malum;
‘90’lardan beri faşizme karşı bedel
ödemeyi göze alarak örgütlediğiniz
tek bir direnişiniz var mı? Herkese
“akıl vermeyi” bırakın, neden direnmediğinizin özeleştirisini verin.
Türkiye halklarına bir özeleştiri borcunuz yok mu?
Ferda Koç, “Egemen güçlere
bel bağlayanlar direnemez, kendi
gücüne ve inisiyatifine güvenenler
direnebilir” diyor.
Peki kime diyor bunu Ferda

Koç? Kime söylediği
belli değil; derin tespitler yapıyor.
“İktidar 7 Haziran’da “Dimyat’a
pirince giderken evdeki bulgurdan
oldu”; meclis çoğunluğunu kaybetti.
Erdoğan, 7 Haziran-1 Kasım arasında sergilediği edepsizlikle “bulgurunu geri aldı” dediği yazısında
Koç, hayal kırıklığı içinde 1 Kasım
parlamento seçimindeki yenilgilerinin
nedenini ve AKP’nin nasıl kazandığını anlatıyor.
İşte; aynaya bakmadan herkese
akıl veren oportünizmin, reformizmin
ruh hali bu. En küçük bir başarı ya
da başarısızlıkta ya zafer sarhoşu
olurlar, ya da hayal kırıklığına düşerler.
1 Kasım seçimlerinde hayal kırıklığına uğrayan, bunalımlara giren
sol’un, Kürt milliyetçilerin 7 Haziran
seçim sonrasında zafer sarhoşluğuyla
yaptıkları açıklamaları hatırlayın.
Kürt milliyetçileri “Türkiye’nin
yeni çağı yaşanmaktadır. Hatta bu
Türkiye gerçeği, başta Ortadoğu
olmak üzere tüm dünya için de bir
çağı kapatıp başka bir çağı açma
gibi bir gerçekliği ifade edecektir”
diyerek “çağ açıp çağ kapatıyor”,
“demokratik devrim”den bahsediyorlardı.
Kuyrukçuların piri ESP, Kürt
milliyetçilerden geri kalır mı; onlar

Direnmek; Kızıldere’deki gibi, 12
Temmuz, 17 Nisan, 19 Aralık, Büyük
Direniş gibi ÖLÜMÜNE BEDEL ÖDEMEYİ gerektirir... Faşizm koşullarında
bedel ödemeyi göze almadan direnmekten
bahsedilemez...
Yenilgileri, direnmemeyi böyle açıklayamazsınız. Siz tarihsel olarak yeniksiniz. 12 Eylül öncesinde THKP-C
tezlerini tahrif ettiğiniz için, tasfiye etmek
istediğiniz için yeniksiniz. 12 Eylül faşist
cuntasına karşı direnmediğiniz için, teslim
olduğunuz için, “balık hafızalı” dediğiniz
halkımızı sattığınız için yeniksiniz.

da “Ezilenlerin ilk defa kendi kaderlerini tayin ettikleri bir seçimde
bulunduklarını” söylediler.
Halkevleri ise; “Diktatörlük kaybetti! AKP Kaybetti! Tayyip Erdoğan
Kaybetti! Sol Kazandı!” demişti...
Peki ne oldu?
Hani “demokratik devrim” yapmıştınız? “Çağ açıp çağ kapatmıştınız?” “Ezilenler kendi kaderlerini
tayin etmişlerdi?” “Diktatörlük kaybedip sol kazanmıştı?”
Nasıl bu duruma geldiniz?
Ferda Koç şöyle açıklıyor: “1
Kasım’da ortaya çıkan sonuç 7 Haziran’da çıkmış olsaydı” “bizler” 2
Kasım’daki yenilgi duygusunu yaşar
mıydık? Yaşamazdık elbette. (...)
Şimdi kendimizi niçin “yenilmiş”
hissediyoruz? Yanıt basit; 7 Haziran1 Kasım arasında yaşadıklarımız nedeniyle. Sadece Erdoğan’ın 7 Haziran’da kaybettiği bulguru edepsizlikle
geri almasının önüne geçemediğimiz
için değil; 7 Haziran-1 Kasım arasındaki edepsizliğine gerekli yanıtı
üretemeyerek, Anayasal temel olmadan
da “Başkan olabileceği” cesaretini
kazanmasına fırsat verdiğimiz için,
bu edepsizliğe karşı direnemediğimiz
için de “yenik” hissediyoruz kendimizi.
“Onu” sandıkta başkan yaptırmadık,
ama sokakta başkan olmasını önleyemediğimiz için yenik hissediyoruz
kendimizi!”
Oportünistçe değerlendirme
böyle olur işte. Mesele “hissetme” meselesi mi Ferda Koç?
“Direnemedikleri için” kendilerini yenik hissediyorlarmış...
Soruyoruz: Peki siz DİRENMEK İÇİN Mİ BİRLİK OLUŞTURDUNUZ?
HDP bileşenleri ve Halkevi gibi
onu koşulsuz destekleyenler; direnmek için mi birlik oluşturdunuz?
Öncelikle şunu belirtelim; HDP,
düzene dönüşün, uzlaşmanın, teslimiyetin partisidir. Kürt milliyetçileri faşist düzenle uzlaşma pa-
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zarlıkları yaparken, yanında solu da
götürmektedir. Bir yanıyla HDP, sosyalist solu da düzenle uzlaştırma projesidir.
Bu amaçla oluşturulan birlikten
ASLA DİRENİŞ ÇIKMAZ. Tam tersine;
düzenle uzlaşmak için oluşturulan birlikler halkın direnme dinamiklerini de
pasivize eder, yok eder. Aksi durumda
ne kadar “uzlaşmacı” olduklarını düzene
kabul ettiremezler.
Burjuva parlamentosunu halka tek
çözüm yolu olarak gösterip sonra da
“direnmek”ten bahsetmek oportünizmin iki yüzlülüğüdür.
Soruyoruz Ferda Koç’a; neden direnmediniz? Kim tuttu sizi?
Türkiye tarihinin en büyük kitle
katliamını yaptı AKP. Neden direnmediniz? “Failleri Tanıyoruz” dediğiniz Ankara’nın katillerinden neden
hesap sormadınız?
Üst perdeden akıl veren Ferda Koç,
“Erdoğan’ın fiili başkanlık rejimi karşısında “direnebilir” hale gelmeden
ve AKP saldırganlığını direnişimizle sınırlamadan bu yenilgi duygusunu alt
edemeyeceğimiz de ortada” diyor.
Ne demek “direnebilir hale gelmek?” Nasıl “direnebilir hale” geleceksiniz? Direnmek için gökten “vahiy” inmesini mi bekliyorsunuz? Öyle
ise vahiy beklemeyin, vahiy inmeyecek; direnmek için bedel ödemeyi
göze almanız gerekiyor.
Ferda Koç, AKP’ye karşı direnmekten bahsederken, AKP’yi alt etmekten, ona karşı savaşmaktan bahsetmiyor; “sınırlamadan” bahsediyor.
Yani AKP’yi düzen içinde uzlaşılabilir
noktaya çekmekten bahsediyor.

Sol Biraraya Gelmediği
İçin mi Direnmiyorsunuz?
Ferda Koç; “Şimdilerde sıklıkla
‘direnmek zorundayız ve bunu ancak
solu bir araya getirerek yapabiliriz’
sözlerini duyuyoruz. Cümlenin birinci
kısmı, faşizme karşı direniş zorunluluğu
doğru da, direniş durumunu yaratmanın ilk adımı gerçekten ‘solu bir
araya getirmek’ mi?” diye soruyor.
Burada Ferda Koç’un doğru bir
soru sorduğunu düşünüyorsunuz; ancak tam tersine, halkı ve solu aşağı-
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layacak ukalalık yapıyor.
“Solcular birbirlerine sık sık Türkiye halkının “balık hafızalı” olduğunu
söylerler; ama anlaşılan Türkiye solu
olarak sandığımız kadar “halktan
kopuk” değiliz; balık hafızalılıkta
“halkımız”dan geri kalan bir yanımız
yok! Elli küsur yıllık tarihimizde ilk
adımda “solu bir araya getirerek”
başlattığımız bir tane direniş hatırlayanınız var mı?” diyor.
Birincisi; Türkiye halkının ‘balık
hafızalı’ olduğunu söyleyenler, sizin
gibi kendine toz kondurmayıp halkı
küçümseyen oportünistlerdir. Devrimcilerin ağzından böyle bir söz asla
çıkmaz. Onların ölürken bile ağızlarından çıkan son sözleri “Bir canım
var feda olsun halkım için”dir. “Halkımız sizi çok seviyoruz”dur.
Halk hiç de sandığınız gibi “balık
hafızalı” değildir. Çok derin bir hafızası vardır halkın. Kendini satanları,
bırakıp kaçanları, yarı yolda bırakanları
asla unutmaz.
İkincisi; Bırakın öyle koca koca
laflar etmeyi, ahkam kesmeyi: Dönün
kendi tarihinize bakın... Faşizme karşı
tek bir direnişiniz var mı? 12 Eylül
öncesi yere göğe sığdıramadığınız
Fatsa direnmemenin, teslimiyetin, yenilginin adıdır. Oligarşi, politikalarını
Fatsa’daki DY’nin teslimiyetçi tavrına
göre belirlemiştir. DY’nin “Fatsa örneği” diye yıllarca böbürlendiği Fatsa’da devletin saldırısı karşısında tek
bir direniş olmamıştır.
“Faşizme karşı direniş”miş...
Neye karşı direnirsen diren, direnmek ciddi bir iştir. BEDEL ÖDEMEYİ göze alacaksın. Bedel ödemeyi
göze almadan hiçbir şeye karşı direnemezsin. Faşizme karşı direnmenin,
kazanmanın onuru sadece sosyalistlere,
devrimcilere aittir. Dönüp tarihinize
bakın; bedel ödemeyi gerektiren durumlarda AKILLI SOLCULUK’un
mucitlerindendir DY. 12 Eylül mahkemelerinde DY’nin nasıl nedamet
getirdiğini, “balık hafızalı” dediğiniz
halk unutmamıştır.
DİRENMEK; zulmün olduğu her
yerde insanlığın en meşru evrensel
haklarından birisidir. Zulüm varsa direniş vardır. Bırakın solun birliğini;

direnmek için birlik olmak gerekmez.
7 Haziran’dan sonra siz neden direnmediniz? Başkası direnmiş ya da direnmemiş, yüksek perdeden akıl vermeyin. Siz neden direnmediniz ve direnmiyorsunuz? Direniş konusunda
eleştirmek için, hele hele “akıl vermek”
için önce yapmak gerekir. Eleştiri
hakkını kazanmak gerekir.
Üçüncüsü; Birlik mi diyorsunuz?
Oligarşinin parlamentosundan bir koltuk kapmak için 7 Haziran ve 1 Kasım
seçimlerinde bütün sol Kürt milliyetçilerin yedeğinde birleştiniz. Direnmek
için daha neyi bekliyorsunuz? Birlikse;
bütün reformistler, oportünistler, dönekler, tasfiyeciler, fosiller parlamentoya girmek için birleştiniz, neden
direnmediniz?
Ferda Koç’tan aktarmaya devam
edelim:“8 Haziran sabahına, tarihimizin belki de en yüksek “birlik duygusu”yla uyanmadık mı? Son çeyrek
yüzyılda Türkiye solunun en büyük
bölünmesini, “Türk solu” ile “Kürt
solu” arasındaki güvensizliği, birbirini
çelmeleyerek ayakta kalmaya çalışma
çizgisini aşmaya bu kadar yakın olduğumuz bir başka an oldu mu? Peki
bu fiili “birlik”ten Erdoğan’ın edepsizliğine karşı direniş doğdu mu? Ne
yazık ki hayır!” diyor ve nedenini de
şöyle açıklıyor:
“Nedeni basit. Oligarşinin Erdoğan
defterini kapattığı, eninde sonunda Erdoğan’ın yarattığı “olağanüstü duruma”
son vereceği, direnişin yalnızca bu iktidarın ömrünü uzatacağı ya da direnenlerin yıpranmasına yol açmaktan
başka bir işe yaramayacağı düşüncesinin
ön plana çıkması nedeniyle.”
Kimdir böyle düşünen? Oligarşiye
bel bağlayan kim? Kimi eleştiriyorsunuz? 7 Haziran seçimlerinden önce
de sonra da AKP’nin terörü hiç eksik
olmadı. AKP sandıkla değil, savaşarak
kazandı. Siz blok olarak ne kadar uzlaşmacı olduğunuzu kanıtlamak için
sandığı “demokrasinin tek adresi”
olarak göstermekten başka ne yaptınız?
Halkı kandırmayı bırakın. Ne kendinizi, ne de halkı kandıramazsınız;
7 Haziran seçimleri direnmek için
oluşturulan bir birlik değil, düzene
dönmek için, uzlaşmak için, direnen
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devrimci dinamikleri tasfiye için
oluşturulan bir birliktir.

Eleştiri ve Özeleştiri
Devrimcilerin En
Güçlü Silahıdır!
Oportünizm Ne
Özeleştiri Verir,
Ne de Eleştirebilir!
Tespiratörümüz yazısının başında
“Egemen güçlere bel bağlayanlar
direnemez” diye doğru bir tespit yapıyor. Ancak bu tespiti yaparken eleştirisini yanlış bir yere yöneltiyor.
“CHP kurmayları, ABD’nin de
TÜSİAD’ın da bir AKP-CHP hükümetini istediğini ve bu sonucu mutlaka
yaratacaklarını düşünüyordu” tespitini
yaparak zaten düzenin, oligarşinin,
emperyalizmin temsilcisi olan CHP’yi
suçluyor. CHP’nin emperyalizme ve
oligarşik güçlere bel bağlamasında
bir terslik yoktur.
Asıl ABD ve oligarşik güçlere bel
bağlayan HDP’ye ise toz kondurmuyor: “HDP de müzakere masasına
dönüş için bu seçeneğin oluşmasını
beklemeyi seçti” diyor.
Kuyruğuna takılıp koşulsuz destek
verdiğiniz Kürt milliyetçi hareketin
7 Haziran seçimlerinden hemen sonra
TÜSİAD’la, MÜSİAD’la, TOBB ile
gülücükler saçarak tokalaştığını görmediniz mi?
HDP’liler emperyalist devletlerin
elçileri ile kahvaltı sofralarında hangi
direnişi örgütlüyordu?
ABD’ye ve oligarşik güçlere bel
bağlayan; birlikte hareket ettiğiniz,
koşulsuz destek verdiğiniz Kürt milliyetçi harekete bir eleştiriniz var mı?
Siz kimi, neyi eleştiriyorsunuz?
Faşizme karşı DİRENİŞ miş...
AKP ile Kürt milliyetçi hareket uzlaşırsa faşizm yok olacak öyle mi?
“HDP de müzakere masasına dönüş için bu seçeneğin oluşmasını beklemeyi seçerken” siz ne yapıyordunuz?
Hangi eleştiriyi getirdiniz HDP’ye?
Neden direnmediğinizin cevabını
bulmak için devrimci eleştiri ve özeleştiri
yapmalısınız. Oportünistçe sağa sola
akıl vererek, halkı küçümseyerek, direnişi kendi dışınızda görerek bula-

mazsınız.
“Beş koca ay boyunca Erdoğan
saldırdı, “biz” geri çekildik. Erdoğan
meclisi kapattı, biz seyrettik. Erdoğan
katliamlar yaptı, biz mitingleri iptal
ettik. Erdoğan sıkıyönetim ilan etti, şehirleri açlığa ve ölüme mahkum etti,
biz “vicdan” çağrıları yaptık!” diyor.
NİYE YAPTINIZ? KİMİ ELEŞTİRİYORSUNUZ?
AKP tarihin en büyük kitle katliamını yaptı. Tek çözüm olarak gösterdiğiniz oligarşinin parlamentosuna
girmek için yapılan seçim mitinglerini
dahi yapamaz oldunuz. Mitingleri
dahi iptal ettiniz. HESAP SORMAK
YERİNE “YAS TUTACAĞIZ” dediniz. 103 kişinin katledildiği bir katliamın ertesi günü KCK “eylemsizlik
kararı” aldı.
Ferda Koç ise şöyle diyor; “Ama
7 Haziran sonrasının saldırganlığına
karşı ‘direnememe’ hali herkes için
ve her yerde geçerli değildi. Kürt
“savaş şehirleri”nin devrimci gençliği
masayı deviren ve 7 Haziran seçim
sonuçlarını hükümsüz sayan AKP
iktidarına karşı hendeklerle, RPG’lerle
“öz-savunma”ya geçerek direndi, direniyor.”
Kuyrukçuluk böyle bir şey; “kraldan çok kralcı” olursunuz. Bu, Kürt
milliyetçi harekete yaranmak için duyulan aşağılık kompleksidir. Anlaşılan
Halkevciler ESP’nin yerini almak istiyorlar.
Ferda Koç, Kürt milliyetçi harekete
bu güzellemeyi yaptıktan sonra “akıl
verme”yi de elden bırakmıyor.
“Parlamenter siyaset merkezi”nin
yapamadığını, gençlik militanlığının
omurgasını oluşturduğu “sokak siyaseti merkezi” başarıyor ve Kürt
halkını yavaş yavaş genel direniş durumuna geçiriyor. Kürt siyasi hareketinin yakın dönemde bir geleceği
olacaksa bu direniş çizgisinin kalıcılaşmasıyla olacak.”
Ferda Koç, Kürt milliyetçi harekete
“akıl vermek” için galiba bu güzellemeyi
yapmak zorunda hissediyor kendini.
Önce güzelleme, sonra “akıl ver.”
Ferda Koç, “Faşizme karşı direnme savaşının basit gerçeklerini
tekrarlayarak işe başlayalım” diye

akıl vermeyi bırakın. Faşizme karşı
direnme savaşı ciddi bir iştir. “Balık
hafızalı” diye küçümsediğiniz halkımız
der ki, “Yürü de boyunu görelim.”
Direnmemenin gerekçesi yoktur.
“Sokak sokak” diye kime adres gösteriyorsunuz. Zulüm her yerde. AKP
faşizminin terörü her yerde. Günlece
sokağa çıkma yasağı ilan ediyor, yakıyor, yıkıyor, katlediyor.
Kürdistan’da hendek kazdıkları için,
İstanulda “ayağınıza galoş giyin” dediği
için katlediyor faşizm. Sizin çıkacağınız
bir “sokak” yok mu?
Eleştirmek ciddi bir iştir. Devrimci
bir sorumluluktur. Kürt milliyetçi harekete soruyor musunuz; AKP Kürdistan’da ilçe ilçe sokağa çıkma yasağı
ilan ediyor ve yakarak, yıkarak, göç
ettirerek teslim alıyor. Yüzde 13 oy
alan HDP, Türkiye çapında nasıl bir
direniş örgütlüyor? Silopi’de, Cizre’de,
Nusaybin’de onlarca insan katledilirken Diyarbakır’da, Ağrı’da, Van’da,
İstanbul’da... Kürt milliyetçi hareket
nerede ne yapıyor?
Faşizme karşı direniş örgütlemek
için önce uzlaşmacılığı terk etmek
gerekir. Düzeni reddetmek gerekir.
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Sonuç Olarak;
1- Halkevciler, sağa sola akıl vermeyi bırakıp neden direnmediklerinin
hesabını vermelidir.
2- Eleştiri-özeleştiri devrimci sorumluluk gerektirir. Halkevci Ferda
Koç; ne devrimci bir sorumlulukla
eleştiriyor ne de Kürt milliyetçi hareketin kuyruğuna takılmanın, direnmemenin, uzlaşmacılığın özeleştirisini
veriyor. Tarihe karşı, halkımıza karşı
bir özeleştiri vermeden asla bir direniş
örgütleyemezsiniz!
3- 7 Haziran-1 Kasım seçimleri
için Kürt milliyetçi hareketin HDP
çatısı altında oluşturduğu birlik; faşizme karşı direnişin birliği değil,
faşist düzenle uzlaşmanın, faşist düzene yerleşmenin birliğidir. Böyle bir
birlikte yer alanlar asla direnemezler.
104 insanın katledildiği Ankara Katliamı’ndan sonra hesap sormak yerine
ilk kez solun literatürüne “yas tutmak”
kavramını soktular. Mitinglerini iptal
ettiler. Bunların hesabını vermeden
direnemezsiniz.

ÇARE YOK, YENİLECEKSİNİZ!
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G20 Ülkeleri Yolsuzluğu Bitiremezler!
Çünkü Yolsuzluğun Nedeni Kendileridir!
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G20 ülkeleri 15-16 Kasım tarihlerinde Antalya'da bir araya gelerek,
yoksul halkları nasıl daha da sömüreceklerini, halkın sömürü ve zulüm
nedeniyle artan öfkelerine karşı nasıl
mücadele edeceklerini, halk üzerindeki
ideolojik hegemonyayı hangi araçlarla
sağlayacaklarını konuştular. Deneyimlerini paylaştılar. Daha açık bir
ifadeyle, egemenler yeni dönemin sömürü ve ayakta kalma politikalarını
gözden geçirdiler. Yeni kararlar aldılar.
Aldıkları kararları sonuç bildirgesi
olarak açıkladılar. Aldıkları kararlara
göre; büyümeyi sağlamak için yatırımları artıracak, büyümenin nimetlerini herkesçe paylaşacaklarmış. Eşitsizliklerle mücadele edeceklermiş.
Kapsamlı ve dengeli ekonomik, mali,
işgücü, eğitim ve sosyal politikalarla
eşitsizliklerin azaltılmasına katkıda
bulunacaklarmış. Hepsi yalan.
Herkesi ilgilendiren sorunları konuşuyormuş gibi yaparak çıkarlarını
gizlemeye çalışıyorlar. İstikrarlı bir
büyümeye ihtiyaçları var. Fakat, doğanın ve toplumun yasaları buna izin
vermiyor. Bu nedenle krizden çıkmanın
yöntemlerini arıyorlar. Bulamazlar
çünkü krizi üreten kapitalist sistemdir.
Sonuç bildirgesinde, yoksulluk,
yolsuzluk, iklimin yarattığı sorunlar,
mültecilik sorunu, halkın büyük bir
çoğunluğunun enerjisine sahip olmaması gibi sorunlarıda ele almışlar.
Örneğin; sonuç bildirgesinin 16.
maddesi: “Büyüme ve dayanıklılık
gündemimizi destekleyecek şekilde
2015-2016 G20 Yolsuzlukla Mücadele
Eylem Planı’nın etkili şekilde uygulanması yoluyla, yolsuzluğa karşı küresel düzeyde hoşgörüsüzlük kültürü
oluşturulması yönünde taahhüdümüzü
sürdürüyoruz. Şirketlerimizin etik ve
yolsuzlukla mücadele konularındaki
küresel standartlara uymalarına yardımcı olacak Özel Sektörde Dürüstlük
ve Şeffaflık G20 Yüksek Düzeyli İlkelerini onaylıyoruz”denilmektedir.
Bu ve benzer konularda daha önce
defalarca söz vermişlerdi. Çözemediler,
çözemezler. Çünkü bu sorunların ne-

deni, yarattıkları ve devamı için katliam
yaptıkları sistemdir.

Uluslararası Şeffaflık
Örgütü Yolsuzluk İle İlgili
G20 Ülkeleri Teşhir Etti
Yolsuzluk kabaca “kamu gücünün
özel çıkarlar için kullanılması” şeklinde tanımlanabilir. Özel çıkar kavramı, para veya değerli mal temin
edilmesi kadar güç ve statü kazanma,
geleceğe dönük kazanç ve üstünlük
beklentisini de içerebilir. Yolsuzluk,
haksız kişisel kazançtır.
G20 ülkeleri yolsuzlukla mücadele
ettiklerini söylerken aslında yolsuzluktan
beslendiklerini de açıklananan raporlardan öğreniyoruz. Uluslararası Şeffaflık
Örgütü G20 toplantısında
önce açıkladığı raporda
“faillerin kimliklerini paylaşmayıp, sınır ötesi
para naklini kolaylaştıran G20 ülkelerinde yılda 2 trilyon dolar kirli
para aklanıyor.”
dedi. “Paravan
Şirketler Raporu”,
ABD ve Çin’in de dahil olduğu G20
ülkelerinin yolsuzlukla mücadele konusunda sınıfta kaldığını, G20 ülkeleri,
yolsuzluk faillerinin kimliklerini gizlemeleri ve sınır ötesi finansal gizliliği
sonlandırmak için yasal düzenlemeler
yaparak yolsuzlukla mücadele etme vaadlerini yerine getirmelerini söyledi.
Rapora göre, dünyanın en büyük
ekonomileri olan ABD ve Çin, “Zayıf
Çerçeve” kategorisine düşerek en
kötü performansı sergilemektedir.

Söz Verip Yapmıyorlar!
Uluslararası Şeffaflık Örgütü Başkanı
Cobus de Swardt konuşmasında, “Açıkladığımız rapor, bütün bu verilen sözlerin,
sadece kameralar önünde poz vermek
için mi verildiğini sorguluyor. Bütün
G20 ülkelerini 10 ilkeye göre inceledik.
Hukuki yapıya baktık ve her bir ülkenin
bu konuda neler yaptığını sorguladık.
Raporda birinci olarak, G20 liderlerinin
söz vermede başarılı olduklarını, ama

bu sözleri tutmakta o kadar başarılı
olamadıklarını görüyoruz. İkinci olarak
G20 hükümetlerinin, şirketler ve bankalarla ve yolsuzluğa yardımcı olanlarla
ilgili kuralları sıkılaştırması gerektiğini
saptadık. Hükümetlerin, yolsuzluk yaptıkları düşünülen kişileri saptayarak,
paralarını kabul etmeme konusunda
bankalara, muhasebeci, avukat ve diğer
iş sahiplerine yeterince yardımcı olmadıklarını gördük” ifadelerini kullandı.
Yine Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün dünya çapında yaptığı yolsuzlukla
ilgili araştırmaya göre; yolsuzluk, kolluk
hizmetleri ve adli hizmetler gibi halkı
korumakla görevlendirilmiş kamu kurumları en çok rüşvet verilen kurumlarda
yaygın. Hükümetler yolsuzlukla savaşmak için ellerinden geleni
yapmıyor. siyasal partiler
toplum tarafından en yozlaşmış kurum olarak algılanmakta, kişisel bağlantılar kamu yönetiminde yolsuzluğu artırmaktadır.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yayınladığı yolsuzluk araştırmasına göre Türkiye yolsuzluk konusunda dünyada D kategorisinde bir
ülke olarak sınıflandırıldı. Türkiye’nin
bulunduğu D kategorisinde Türkiye ile
birlikte Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Malezya, Filipinler, Rusya Federasyonu, Güney Afrika ve Tunus bulunuyor. Türkiye’nin en az riskli olduğu
yolsuzluk alanı ise kişisel yolsuzluklar.
Türkiye’de en çok yolsuzluğun bulunduğu alan ise politika ve operasyonel
alanlar.
Türkiye bu alanlarda ‘çok yüksek
riskli’ sınıfta gösteriliyor. “Meclisin savunma harcamalarını denetleme üzerinde
bir yetkisi bulunmuyor” deniliyor.
Türkiye gibi işbirlikçi ülkeler ve
G20 içerisinde yer alan emperyalist
ülkelerin yoksulluk, yolsuzluk, mültecilik gibi sorunları çözmesi mümkün
değildir. Yaratan kendileridir
Bu sorunları yaratan kapitalist sistemdir. Tek çözüm sosyalizmdedir.

NE G20’LERİNİZ, NE BASKI YASALARINIZ SİZİ KURTARAMAZ!

Devrimci İşçi Hareketi Oya Baydak İle
Dayanışma Gecesi

Direnen Kazanır!
Devrimci İşçi Hareketi, direnen
ve kazanan işçilerle ve dostlarıyla
Oya Baydak, direnişinde buluştu.
DİH, birlikte direnişler örgütleyip
zaferler kazandığı işçilerle, 22 Kasım’da bir iç faaliyet düzenledi. İşi
için direnen DİSK Genel-İş işçisi Oya
Baydak direnişinin 138. gününde DİSK
önünde düzenlenen programda:
- 2011 senesinde işi için direnen
ve kazanan, direnişi ile işçi sınıfının
önünü açan Türkan Albayrak,
- Çerkezköy’de 2013 senesinde
işten atıldığı fabrikanın önünde direniş
çadırı kuran, direnen ve kazanan Senepa Stampa işçisi Salih Savaş,
- Maaşların düzenli ödenmesini
istediği için, patronu tarafından işten
atılan Hadımköy’deki fabrikanın
önünde çadır kurarak direnişe geçen
ve 4 ay süren direnişte birçok kez
saldırıya uğrayan ancak kararlılıkla
direnen, birçok eylem ile direnişini
güçlendiren ve sonunda kazanan
Nefa Tekstil işçisi Erkan Munar,
- Patron Sendikacıları, sendikalarını
Belediye Başkanı ve yönetimine pazarlamışken, direnişe geçen ve direnerek
sendikal haklarını ve toplu sözleşme
yetkisini kazanan BELTAŞ işçileri.
- Patron sendikacılığına karşı İşçi
Meclislerinde örgütlenen Şişli Belediyesi işçileri,
- Emeklerini ve alın terlerini çalan

patronları Aynur Bektaş ve
Süreyya Bektaş’a karşı uzun
süre militanca Direnen Hey
Tekstil işçileri,
- Türkiye ve dünya işçi sınıfı
tarihine adını altın harflerle yazdıran ve militan işçi sınıfı mücadelesinde örnek olan, direnişi
sadece kendi hakları ile sınırlamadan alternatif üretim biçimini hayata geçiren Diren Kazova Kooperatifi işçileri,
- Direnen işçilerle direnişleri
süresince birlikte olan ve işçilerin
tüm çalışma hakları ve sorunlarına
birlikte çözüm arayıp hukuk ve hak
mücadelesini omuz omuza sürdürdükleri Devrimci İşçi Hareketi,
- Hukuk Komisyonundan avukatlar,
- Emekli Meclisi üyeleri,
- Kuruçeşme Devrimci İşçi Hareketi’nden işçiler,
- Patronları tarafından gasp edilen,
alacakları için direnen Goldaş işçileri
yer aldı.
- Kısa süre önce 5 aydır işi ve
hakları için sürdürdükleri direnişlerini
zafere taşıyan Sarıyer Belediyesi işçilerinden Zülfikar Doğan da etkinlikte
yerini alarak direnişi birlikte yürüttüğü
ve kazandığı Devrimci İşçi Hareketi
ile birlikte zaferini kutladı.
Devrimci İşçi Hareketi tarafından

direnen ve kazanan tüm işçilere direnişlerinin sembolü kırmızı karanfiller
verildi. Karanfillerini alan işçiler tek
tek duygu ve düşüncelerini gelen konuklarla paylaştılar. Her direnen işçinin
konuşmasında ortak nokta “Direnen
Kazanır” sözüydü. Sık sık “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız”, “Oya Baydak
Yalnız Değildir”, “Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer” sloganları atıldı. Programın
devamında Devrimci İşçi Hareketi tarafından hazırlanan “Direnen Kazanır”
temalı sinevizyon gösterisi ilgiyle izlendi. Ardından ise Devrimci İşçi Hareketi’nin tüm direnişlerine sanatlarıyla
desteklerini sunan ve omuz omuza
mücadele eden dostları “Ötekiler Sahnesi” sanatçıları da direniş şarkıları ile
geceye coşku ve moral kattılar. Şarkıların ardından halaylar çekilerek program Oya Baydak direnişini zafere taşıma sözüyle bitirildi.
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yönelik verdiğiniz dilekçelerden dolayı sizlerin
başına bir şey gelirse buna karışmayacağını söyleyerek işçilere aba altından sopa gösteriyormuş. Ey
patron sendikacısı Zeynel Yiğit, devrimciler işçinin
halkın önderi ve yol göstericisidir. Onların yaptığı
çalışmaların önüne çıkmak ise karşı devrimciliktir, bu da
işçiye karşı suç işlemektir, suçlarını kabartma. Bak bağlı
bulunduğun sendikanın önünde sendikanın çaycısı işten
atıldı. Bunu görmezden gelmek hangi adalete sığar?
Hem de devrimcilikten bahsediyorsun, devrimciler direnenlerin yanında olur. Biz İşçi Meclisi olduğu sürece
hiçbir işçi arkadaşımızın burnunun kanamasına izin vermeyiz, yeter ki direnenler olsun. Ama hala bu işyerinde
taşeron varsa; bu, sendika yönetiminin patronla ilişkisinden
dolayıdır. Bu işyerinde on iki senedir neden taşeron
vardır? Cevabını ver” denildi.

Her Kuyunun Bir Dibi Var, Patron
Sendikacılarının Yalanlarının Sonu Yok!
Şişli Belediyesi İşçi Meclisi 21 Kasım’da patron sendikacılarının yalanları ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada: “Patron sendikacısı Zeynel Yiğit, biz taşeron
işçiler olarak muvazaa davasını kazandığımız halde kadroların almış olduğu özlük haklarını ve kadro hakkımızı
belediye yönetiminden neden talep etmiyorsun? Hukuki
olarak biz işçilere ve avukatlarımıza açıklamak zorundasın.
Eğer bunu yapmıyorsan derhal istifa etmelisin. Her üç
kelimesinden biri “devrimciyim” ile başlayan Zeynel
Yiğit İşçi Meclisi’nin kadro hakkımızla ilgili çalışmasından
rahatsız olduğundan işyerimiz de bu konuda açıklamalar
yaparak bizlerin yaptığı çalışmayı karalayarak, işçilere

ÇARE YOK, YENİLECEKSİNİZ!
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Oya Baydak’tan Açıklama

Sayı: 497

Yürüyüş
29 Kasım
2015

Siz Oya Baydak’ı Ne Kadar Tanıyorsunuz?
DİSK Sendikasında Geçen 29
Yıllık Emekçilik Hayatını Ne Kadar
Biliyorsunuz?
İşini Geri İsteyen Bir İşçinin Bu
Talebine “Hayır” Diyenler, Kendine
Emek Örgütü Diyebilir mi?
Çağrım; SES, TTB ve Meteoroloji
Mühendisleri Odası Müdürlüğü’nedir.
Bugün işime geri dönme mücadelemi,
ekmeğim, onurum için verdiğim mücadelemde 139 günü geride bıraktım.
29 yılık emeğimi kattığım sendikam
DİSK-Genel-İş’in beni 30 Haziran
tarihinde iki satır yazıyla işten atmasını kabul etmedim, etmiyorum!
Ve geçen bu 139 gün içerisinde devrimci demokrat pek çok kişi ve kurum
desteğe geldi, sahiplendiler. Bunun
yanında kendine emek örgütü diyen
bazı sendika ve odaların, 1 Mayıs
öncesi, katliamlar sonrası TV’lerde
boy gösteren, “kadın hakları savunucusu“ gibi sıfatlarla bilinen bazı
kişi ve kurumların da; işini, ekmeğini
geri isteyen bir işçinin bu mücadelesine kendi siyasal anlayışları gereği
sırt döndüklerini, görmezden geldiklerini ve daha da ötesinde işimi geri
istememe karşı çıktıklarını gördüm.
İşçinin Emeğine Sahip Çıkmayacaksanız Neye Sahip Çıkacaksınız?

Bana bu yanıtı veren kurumlara
şimdi sormak istiyorum ve yazılı bir
cevap bekliyorum,
Siz beni ne kadar tanıyorsunuz?
DİSK sendikasında geçen 29 yıllık
emekçilik hayatımı ne kadar biliyorsunuz?
İşini geri isteyen bir kadın işçiye
sahip çıkmayacaksanız, kime sahip
çıkacaksınız?
Kendine emek örgütü diyen kurumlar olarak, işten atılan bir kadın
işçiye hangi durumlarda sahip çıkıyorsunuz?
DİRENEN DİSK GENEL-İŞ
İŞÇİSİ OYA BAYDAK

Birkaç hafta önce işe geri dönme
mücadeleme ve direnişime destek vereceklerini düşünerek, Sağlık Emekçileri Sendikası Ankara Genel Merkezine, Türk Tabipler Birliği Ankara
Genel Merkezi’ne ve Türkiye Mimar
Mühendisler Odası Meteoroloji Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’ne talebimi ilettim. Sonrasında kendilerini
arayıp konuyla ilgili bilgi almak istediğimizde “Oya Baydak’ın işine geri
dönme talebini desteklemiyoruz” yanıtını aldım. Aldığım bu cevap karşısında tekrar “Oya Baydak işe geri
dönmesin, onu mu istiyorsunuz?” diye sorduğumda
ise sekreterlerinin cevabı
“Evet, bana yönetim kurulu
öyle bilgi verdi” yanıtını aldım. Daha direnişimin 5. güDİSK Genel-İş Sendikası’nda çaycılık ve
nünde DİSK sendikası yöneticileri tarafından 1.000’er temizlik işleri yaparken sendika tarafından
TL para verilerek il dışından işten atılan, 139 gündür DİSK önünde çadır
4 otobüsle getirilen kişiler kurarak direnen Oya Baydak’ın işe geri döntarafından “linç ettirildiğim- mesi için imza kampanyasına Kocamustafade” hemen sonrasında Türk paşa Dayanışması da destek verdi. Berkin
Tabipler Birliği’ne bağlı İs- Elvan Meydanı’nda halka, haksız yere işten
tanbul Tabip Odası, DİSK atılan Oya Baydak ile ilgili bilgi verildi.
yöneticisi Arzu ÇerkezoğDİSK ve Genel-İş‘in patron sendikacılığı anlu’na sahip çıktığını açıklalatıldı. Oya Baydak işe geri alınıncaya kadar
yarak, işini geri isteyen bir
işçinin linç ettirilmesine sahip imza kampanyasına devam edileceği belirtildi.
Toplamda 350 imza toplandı.
çıkmıştı.

Oya Baydak’ı

Yalnız Bırakmayacağız!

İfade Özgürlüğü Suç Değildir!
Öğrencilerimi Ve Öğretmenlik Mesleğimi İstiyorum!
Ben Hatice Dağlı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniyim. 31 Mart 2015 tarihinde Çağlayan olayından
sonra, sosyal medyada, ilahiyat fakültesindeki sınıf arkadaşlarımın Berkin Elvan ve "doğudaki çocukları öldürsünler ki büyümesin terörist olmasınlar” gibi paylaşımlarda bulunmuşlardı. Ben de en başta insan olmanın
sonrasında da eğitimci olmanın gereği olarak “lanet
olsun öldürülen çocukları terörist belleyenlere” şeklinde
bir paylaşımda bulundum. Bunun ardından hakkımda
adli ve idari soruşturma başlatıldı.
1 Nisan 2015 tarihinde açığa alındım. 6 Mayıs 2015
tarihinde Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde terör
örgütü propagandası yapmaktan yargılandım ve suç
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kastı bulunmadığından dolayı hakkımda beraat kararı
verildi.
(...)
Kimsenin benim geleceğimi bir çırpıda yok etmesine
hakkı yoktur. Bu hakkı ben dişimle tırnağımla kazandım
kimsenin bana lütfu değildir.Ben haklılığım ve meşruluğumdan aldığım güçle bu haksızlığın karşısında boyun
eğmeyeceğim ve mücadele edeceğim. Başta meslektaşlarım olmak üzere halkımızı basın emekçileri haklı ve
doğrunun yanında yer alan kurum ve kuruluşları beni
yalnız bırakmayıp desteklemelerini istiyorum.
Hatice Dağlı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

NE G20’LERİNİZ, NE BASKI YASALARINIZ SİZİ KURTARAMAZ!

Paylaşmak ve Dayanışmak Halkların Silahıdır...
Dayanışma ve Paylaşmayı Büyütelim, Kazanalım!
Sözlük anlamı, "Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak
çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması" olan DAYANIŞMA halklarımızın tüm sorunlarının çözüm aracı
olarak ideolojik bir tercihtir. İdeolojik
bir tercihtir çünkü egemenler, emperyalizm ve oligarşi esas olarak halkın
PAYLAŞMA ve DAYANIŞMASINI
yok etmeye çalışmaktadır. Egemenlerin
temel yönetme aracı olan BÖL-PARÇALA-YÖNET politikasının karşısına
ezilen, sömürülen halklar PAYLAŞMA
ve DAYANIŞMA ile çıkarlar.
Egemenler, halkların değerlerine
saldırılarını, sadece ‘zor’ yöntemiyle
yapmaz. Sadece polisi, askeri, mahkemeleri, yasaları kullanmaz. Kültürel
olarak da halkları yozlaştırarak teslim
almaya çalışır. Bunun için "Gemisini
kurtaran kaptan" der. "Her koyun
kendi bacağından asılır" der. "Düşene
bir tekme de sen at" der. Bu ahlak ve
kültür egemenlerindir. Bu ahlak ve
kültür halka yabancıdır. Fakat diğer
yandan da egemenlerin kendi aralarındaki DAYANIŞMALARI tarihin
en üst seviyesindedir.
Egemenler de bilir ki paylaşmak
ve dayanışmak güç olmak demektir.
Egemenler kurdukları partilerle, derneklerle, sendikalarla dayanışmalarını
en üst boyuta taşırlar. Adana'da görev
yaparken Urfa'ya sürülüp orada da mafyaya katlettirilen Mühendis HASAN
BALIKÇI'nın katledilmesinin ortaya çıkarttığı gerçekler patronların kendi aralarındaki dayanışmalarının nasıl en üst
boyutta olduğunu göstermektedir. Ambalaj sanayi patronları bir havuz oluşturup
TEK içinde dağıttıkları rüşvetleri buradan
veriyorlarmış. Mühendis Hasan BALIKÇI rüşvet kabul etmeyip ambalaj
fabrikalarının kaçak elektrik kullanma-

larının üzerine gidince bu sefer patronların kendi aralarında oluşturdukları havuzdan mafyaya para verip kiralık katil
tutuyorlar ve Mühendis Hasan BALIKÇI'yı katlediyorlar.
Patronlar, halkın çıkarlarını düşünen
mühendisleri katletmek için bile dayanışma içinde olurken halkın dayanışması resmen YASAKLANMIŞTIR.
Halkın değişik kesimlerinin kendi içlerinde ve başka kesimlerle dayanışma
içinde olmaları kanunla yasaklanmıştır.
Örneğin dayanışma grevi ve genel
grev yapmak kanunla yasaklanmıştır.
Bir fabrikada direnen işçilere saldırı
mı oldu, başka fabrikalardaki işçilerin
direnenlerle dayanışması suç olarak
kabul edilir ve polis, savcılar, hakimler,
mahkemeler harekete geçer.
Burada korkulan dayanışmanın
ve paylaşmanın yarattığı güçtür.
Halkın gücünü açığa çıkartan şey
paylaşma ve dayanışmadır.
Dayanışma ve paylaşma bir yandan
halkın her kesiminin sorunlarını çözmek, haklarını kazanmak ve gasp ettirmemek için tek yolları iken aynı
zamanda sorunlarının kaynağını, asıl
nedenini ve çözüm yollarını da gösteren
etkili bir duygudur.
Dayanışma içindeki halk yaşadıklarının asıl nedenini, çözüm yollarını
dayanışmayla öğrenir. Dayanışma ve
paylaşma ile sorunlarını çözemese
bile en azından bu sorunları sadece
kendisinin yaşamadığını öğrenir. Ayrıca
halkımız, acıların paylaşılarak azaldığını, sevinçlerin paylaşılarak çoğaldığını bilir. Bu yüzden de örneğin
cenazede ve düğünde muhakkak
dostlarımızın yanında oluruz.
İçinde yaşadığımız düzen adaletsiz
bir düzendir. Halk üretmekte ama alınterinin karşılığını alamamaktadır. Ada-

letsizlik hayatın her anındadır. Aldığımız
nefes bile egemenlerle aynı değildir.
Biz zehirli, kimyasallar dolu havayı solurken onlar klimalardan, çeşitli araçlardan verilen oksijeni solumaktadır.
Bu adaletsizlikte halkın onlarca,
yüzlerce sorunu vardır. Sağlıklı konut
sahibi değildir, suyu sağlıklı değildir,
elektrik pahalıdır, çoğu zaman kesilir.
Ulaşım pahalıdır. Halkımızın en başta
da yaşam hakkı olmak üzere tüm hakları ortadan kaldırılmıştır.
İşte İstanbul, Küçük Armutlu'da oturan DİLEK DOĞAN. Bir gece sabaha
karşı polis tarafından göğsünden vurulmuş ve katledilmiştir. Vuran polisin
kimliği bellidir. Ve hakim tarafından
serbest bırakılmıştır. Yani polisin, istediği
insanı katletmesi serbesttir.
İşçi, keyfi olarak işten atılır, kriz
var denilerek ücretleri düşürülür, çalışma saatleri arttırılır. Peki işçi ne
yapacak? Tek başına bir işçi ne yapabilir? Elbette hiçbir şey. Halkımız
"Bir elin nesi var, iki elin sesi var"
der. Çok olmak, yani dayanışmak
bütün sorunları çözer.
İşçiler işten mi atıldı, dayanışma
içinde olmak gerekir. Hem işçiler
kendi içinde dayanışma içinde olmalılar
hem de halkın diğer kesimleriyle dayanışma içinde olmalılar.
Bu konuda en yakın örneğimiz KAZOVA direnişidir. Patron Somuncu ailesi
tekstil fabrikalarının tüm makinelerini,
hammaddeleri kaçırarak işçileri alacaklarıyla ortada bıraktılar. KAZOVA işçilerinin bir kısmı hakları için direnmeye
karar verdiler ve DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ öncülüğünde direndiler. Direnişleri içinde diğer direnişlerle dayanışma içinde oldular. Ayaklanan halkımızla birlikte Taksim'de gaz yediler.
Başka işçi direnişlerinin yanında oldular.
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Evleri için direnen yoksul halkın yanında oldular. Bu dayanışma KAZOVA
direnişini büyüttü. Bunun karşılığında
halkımız Kazova işçilerinin satışa çıkarttığı delik, eksik kazakları satın aldı.
Bu da halkımızın dayanışma duygusuydu.
Bu satın alma KAZOVA işçilerine daha
büyük sorumluluklar yükledi ve DİREN
KAZOVA KOOPERATİFİNİ kurdular.
Yani işçilerin kendilerine ait, başlarında
emeklerine el koyan patronların olmadığı,
kendi kararlarını aldıkları bir KOOPERATİF kurdular. Kazova Kooperatifi
bugün de halkın direnen her kesimiyle
dayanışma içinde olmaya devam ediyor.
Bir yandan Cizre'de sokağa çıkma yasağıyla katledilen Kürt halkının yanında
iken diğer yandan Hopa'da sel katliamında
katledilen halkımızla dayanışma içinde

oldular.
Tarih yüzlerce kez dayanışma ve
paylaşmayı reddeden direnişlerin söndüğünü ve giderek kaybettiğini bize
kanıtladı. En yakın örneği TOFAŞ,
RENAULT, FORD otomobil fabrikalarında yapılan direnişlerdir. İşçiler
haklı ve meşru bir temelde AKP'ye,
hükümete, polise ve sendikaya direnmişlerdir. Direniş diğer fabrikalara da
sıçrayarak büyümüştür. Ama daha direnişin ilk anlarından itibaren direniş
dayanışmaya kapatılmıştır.
Destek için gelenler kabul edilmemiş,
diğer direnişlerin deneylerinden yararlanma yoluna gidilmemiştir. Böylece
hükümet, patronlar tecrit ettikleri işçilerin
direnişini zamana yayarak güçten düşürmüş, ve giderek teslim almıştır. Bugün

İşçiye Ölümü Gösteren Patron Karşısında, Sıtmaya
İkna Olmak Zafer Değil, Satılık Sarı Sendikacılıktır!
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Asıl Zafer, Patron Sendikacılarını
Sırtımızdan Attığımızda, İşçi Meclislerini
Kurduğumuzda Gerçekleşecektir!
Rize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde bulunan
ülkemizin en büyük bakır madeninde, Çayeli Bakır
İşletmeleri patronu ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası
arasında, Mayıs ayından itibaren süren toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinden sonuç alınamayınca, 320 bakır madeni
işçisi 30 Ekim’de greve gitmişti. Ve hakları için tam 11
gün direnmişlerdi. Bunun sonrasında Türkiye Maden-İş
Sendikası, 10 Kasım 2015 tarihinde patron ile anlaşma
sağlandığını açıkladı. Patron senelik % 0 teklif ettiği için
işçiler grev kararı almışlardı.Ve 11 günlük direniş sonrası
Türkiye Maden İş sendikası patronla senelik % 2 zam karşılığı anlaşarak grevi bitirme kararı aldı ve sendika yaptığı
açıklama ile bunu bir kazanım olarak kamuoyuna anlattı.
Türkiye Maden İş Sendikası Bölge Başkanı Zekeriya
Gültekin yaptığı açıklamada “Zaten burada ücretler iyi.
Sadece bu iş yerini uzun süreli durdurma ve kapatma gibi
bir durum vardı. Bunu gördük buna karşı bir tutum aldık.
Ücretlerde birinci ve ikinci yılda yüzde 2 zam aldık.
Sosyal haklarda önemli kazanımlarımız var. Asıl önemli
olan ise daha önce buradaki sözleşmeleri 3 yılda bir yapıyorduk. Bu dönem bunu 2 yıla indirerek gelişmelere bağlı
olarak tekrar masaya oturabileceğiz. Zaten bunun 6 ayı
geçti. 1.5 yıl sonra tekrar masaya oturacağız” dedi.
Şimdi burdan Türkiye Maden-İş Sendikası yöneticilerine sormak istiyoruz: 11 gün direnen Çayeli Bakır
Madeni işçisinin hak ettiği % 2 zam mıdır ? Buna
zafer mi diyeceğiz? Her gün ölümü göze alarak yerin
yüzlerce metre altında hiç durmadan çalışan, yemeğini

direnişe öncülük eden işçilerin nerede
ise tamamı işten atılmıştır. Elbette bu
direniş kazanımlarıyla, öğrettikleriyle
işçi sınıfının tarihindeki onurlu yerini
almıştır.
Bu direnişlerin bize öğrettikleri en
büyük ders, DAYANIŞMAYI REDDETMEK TECRİT OLMAK DEMEKTİR.
Tecrit emperyalizmin böl-parçalayönet politikasının zeminidir. Tecrit,
emperyalizmin saldırı silahıdır.
PAYLAŞMAK VE DAYANIŞMAK İSE HALKLARIN SİLAHIDIR. PAYLAŞMAK VE DAYANIŞMAK ÖRGÜTLENMEKTİR.
Bu silahı terk ederek kendimizi silahsızlandırmayalım. Dayanışma ve
paylaşmayı büyütelim, kazanalım.

bile yerin altında yiyen maden işçisinin emeğinin karşılığı
bu mudur? Hayır, hayır bu yalanlarla ne bizleri ne de işçi
sınıfını kandırabilirsiniz!
Bugün en büyük patron olan devlet bile altı aylık
ücret artışını % 2.5’larla yaparken siz Çayeli maden
işçileri için aldığınız 2 yıllık % 2 zammı zafer diye
anlatamazsınız! Bunun adı zafer değil celladına boynunu uzatmaktır. Kaybetmektir.
Siz, Türkiye Maden İş sendikası yöneticileri, 320
maden işçisinin emeğini, alınterini kendi hesaplarınız için
patrona pazarladınız, grevi kırdınız ve direnişi bitirdiniz.
İşçilere kazanacağı haklarını kaybettirdiniz. Bu yenilginin
üstünü de işçinin anlayamayacağı süslü cümleler kullanarak örtmeye çalışıyorsunuz !
Sendika yöneticisi Zekeriya Gültekin maden işçisinin
maaşının iyi olduğunu ve % 2’lik zammın yeterli olduğunu söylüyor. İşçiden çok bir patron gibi düşünüyor.
İşçisinin aldığı maaşa iyi diyor. Bir de patronun kazancını
az bul da tam olsun bari. Bu kafadaki bir sendikacı işçisi
için mücadele eder mi? İşçisinin hakkını savunur mu?
Tabiki de yapmaz. Böyle olduğu için de, bu sendikacıları
sırtımızdan atmaktan başka kurtuluşumuz yoktur. Çayeli
Bakır Madeni grevi bize bir kez daha, var olan sarı sendikalardan, patron sendikalarından işçi sınıfının çıkarına
hiçbir şey çıkmayacağını göstermiştir.
Çözüm, bir kez daha kendi emeğimize sahip çıkmak için kuracağımız İşçi Meclislerindedir.
Sarı sendikaların sırtımızdan geçinmesine izin vermeyelim. İşçi Meclislerini kurarak zafere yürüyelim.
Ekmeğin de, adaletin de en pişkinine ancak o zaman sahip
olabiliriz.
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ

NE G20’LERİNİZ, NE BASKI YASALARINIZ SİZİ KURTARAMAZ!

Davutoğlu: “Namluyu Kırarız, Dağları Temizleriz”
Cephe: Halk Kurtuluş Savaşını Yenemezsiniz!
Kararlılık gösterileri, asarız-keseriz,
imha ederiz söylemleri, katliamlar,
işkenceler... Oligarşinin ve emperyalizmin kendi düzenini kabul etmeyen,
direnen, muhalif güçlere karşı vazgeçemediği temel politikasının başında
gelir.
Halka karşı savaş açan AKP, bunu
uyguladığı politikalarıyla gösterdiği
gibi her söyleminde de ortaya koyuyor.
Davutoğlu: “O dağlar, o teröristlerden temizlenecek. Ne olursa olsun
temizlenecek, bu kadar. Bu ülkenin
dağları, ovaları, yaylaları, şehirleri
teröristlere terk edilmeyecek. (...)Kimse
namluyu doğrultmasın kırarız, o dağları temizleriz. Onlar zannettiler ki
kanton ilan edeceğiz dediler. Sonra
da Kürtler bizim arkamızdan gelecek
dedi. Bunların arkasından gider misiniz? Kürtler huzur operasyonlarına
destek verdi. Kürtler huzur, barış,
emniyet istiyor. Silah, mermi, mayın,
hendek istemiyor. Bu halk geleceği
hendeklerde değil sandıklarda arıyor.”
Erdoğan: “Bu saatten sonra devletin ve milletimizin razı olabileceği
tek çözüm; terör örgütünün tüm faaliyetlerine son verip silahlarını bırakmasıdır. Terör örgütünün silahları
ya devlete teslim edilecek, ya da üzerine beton dökülüp bir daha kullanılamaz hale getirilecektir. Bunun dışında konuşulacak, görüşülecek tartışılacak hiçbir şey yoktur.”
Emperyalizm ve oligarşinin halk
güçlerine karşı temel politikası baskı,
terör olmakla birlikte tek politikası
bu değildir. En önemli saldırı politikalarından biri ideolojik-psikolojik
saldırıdır. Baskı ve terör ideolojikpsikolojik saldırılarla bütünleşmezse
etkisiz ve yetersiz kalacaktır.
Emperyalistler ve işbirlikçileri halka ve devrimcilere karşı ister terör
silahını kullansınlar, isterse de ideolojik baskı araçlarını amaçları bellidir;
kendi iktidarlarını korumak, halkları
kendi iktidarları için savaşmaktan
vazgeçirmek, bu savaşı boğmak, kendi
düzenlerine tabi hale getirmek. Politikalarının özü budur. Bunun için çok

yönlü politikalar uygularlar. Ancak,
açık ve net söyleyebiliriz ki politikalarının etki sağlayıp sağlamaması,
sonuç alıp almamasında belirleyici
olan, oligarşi ve emperyalizmin politikaları değil hedef aldığı siyasi
gücün ideolojisi ve politikalarıdır.
Sergilediği tutum ve duruştur.

Savaş Önce
Beyinlerde Kazanılır

lerdeki gerilla gücü, devrimci stratejinin gereği için, devrim hedefinin
gereği için, kazanmak için değil oligarşiyi çözüm masasına, uzlaşma masasına oturtmakta bir tehdit unsuru
olarak vardır. Güç; silah, gerilla sayısı,
olanaklar da değil. Güç, ideolojidedir.
Hedef ve amaçtadır. Güç, silahların
çıkardığı seste değil, o silahlara yön
veren düşüncelerdedir.

Belirleyici Olan
Savaş, birbiriyle çatışan güçlerden
birinin iradesini diğerine kabul ettirDüşmanın Politikaları
mesiyle sonuçlanır. Savaşta kararlı
Değil, Devrimci
olan taraf kazanır. Ve savaş önce bePolitikalardır
yinlerde kazanılır ya da kaybedilir.
Oligarşinin onca katliamı, vahşeti,
Örneğin; oligarşinin sözcüleri Kürt
yalan ve aldatmacaları sonrası pek
milliyetçilerine yönelik açık, net, kararlı
çok kişi Kürt milliyetçi hareketin
şekilde “sizi tasfiye edeceğiz, yok ededüşmanın gerçek yüzünü göreceğini
ceğiz” derken Kürt milliyetçi hareketinin
ve uzlaşma siyasetini bırakacağını
yetkili ağızları ise; “bu savaşının kazadüşünür. Oysa yaşanan tam tersidir.
nanı olmaz, biz de kazanamayız, siz de
Oligarşi saldırdıkça, oligarşi Kürt
kazanamazsınız” diyorlar. Kürt milliyetçi
milliyetçi hareketinin üzerine gittikçe
hareketin yetkili isimleri; “çözüm süKürt milliyetçi hareketi daha da gerecinden yanayız, silahların susmasından
rilemekte, uzlaşma ve teslimiyet poyanayız” derken, oligarşinin sözcüleri
litikalarını daha da derinleştirmektedir.
“önce silahlarınızı teslim edeceksiniz”
Bunun nedeni oligarşinin politidiyorlar. Bir yanda kararlılık, diğer
kalarında
değil, Kürt milliyetçi hareyanda uzlaşma... Bir yanda
“dediğimi yapmazsan seni
Düşmanlarımızın gücünü abaryok ederim”, diğer yanda
tan,
“kazanmanın mümkün olma“inadına barış, inadına çözüm süreci”...
dığına” kendisini ve kitleleri inan“Ne olursa olsun çözüm
dıran, kitlelerin öfkesini eriterek
süreci” diyen, “savaşa karşı
düzen için “tehlikesiz” hale getiren
inadına barış” diyen, biz
bir anlayış ne kadar silaha, savaşde kazanamayız, devlette
çıya sahip olsa da bunun hiçbir
kazanamaz diyen anlayış
anlamı yoktur.
daha başından bu savaşı
Bu anlayış düşmanın katliamları
beyninde kaybetmiştir. Bu
karşısında dahi öfkeyi değil düzenle
anlayışın elinde silahın olması belirleyici değildir,
uzlaşmayı öğütler.
çünkü o silahlar halkın ikHalkın öfkesini büyütmeyi değil
tidarı için değil, halkların
öfkeyi ve mücadele isteğini dinkurtuluşu için değil; uzdirmeye, yatıştırmaya çalışır. Bu
laşma için, barış için, tasda korkuyu büyütür.
fiye anlamına gelen çözüm
İnançsızlığı büyütür. Yılgınlığı ve
süreci için ateşlenmektedir.
umutsuzluğu yaratır.
Bu anlayışın dağlarda,
şehirlerde gerilla güçlerinin
Diyarbakır mitinginde, Suruç’ta,
olması belirleyici değildir.
Ankara katliamlarında yaşananlar
Çünkü dağlarda ve şehirtam da bu olmuştur.
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ketinin politikalarındadır.
Düşmanlarımızın gücünü abartan,
“kazanmanın mümkün olmadığına”
kendisini ve kitleleri inandıran, kitlelerin
öfkesini eriterek düzen için “tehlikesiz”
hale getiren bir anlayış ne kadar silaha,
savaşçıya sahip olsa da bunun hiçbir
anlamı yoktur. Bu anlayış düşmanın
katliamları karşısında dahi öfkeyi değil
düzenle uzlaşmayı öğütler. Halkın öfkesini büyütmeyi değil öfkeyi ve mücadele isteğini dindirmeye, yatıştırmaya
çalışır. Bu da korkuyu büyütür. İnançsızlığı büyütür. Yılgınlığı ve umutsuzluğu yaratır. Diyarbakır mitinginde,
Suruç’ta, Ankara katliamlarında yaşananlar tam da bu olmuştur.
Kürt milliyetçi hareketi ve onun
peşine takılmış olan sol, bu süreçte
açığa çıkan öfkeyi örgütlememiş, oligarşiye karşı adalet arayışına, hesap
sormaya dönüştürmemiştir. Bu süreci
adeta suskunlukla geçirmişler ses verdikleri yerde ise “barışı, sağduyuyu,
uzlaşmayı” telkin etmişlerdir.
Reformist, oportünist düşüncelerin
geldiği çarpıcı noktadır bu. İktidar
diye bir iddiası kalmamıştır bu anlayışın, iflas etmiştir. Ancak bunun da
ötesinde, kitlelerin en basit hak taleplerini bile sahiplenemez durumdadır.
Davutoğlu, Erdoğan işte bu güçlere,
bu anlayışa kararlılık gösterileri yapıyor. Sonuç alacağını biliyor çünkü.
Oligarşinin devrimci politikalar karşısında hiçbir başarı şansı yoktur.

Namluları Kırmaya
Güçleri Yetmez!
Başaramazlar! Çünkü
Bu Bir Sınıf Savaşıdır!
Evet, bu bir sınıf savaşıdır. Ezenle
ezilenin, sömürenle sömürülenin, zengin
ile yoksulun, tok ile açın, emperyalizm
ve oligarşi ile ezilen halkların savaşıdır.
Bu savaş haklı ile haksızın savaşıdır.
Sömürücü, sınıflı toplumlar siyasal,
ekonomik ve sosyal olarak haksızlığın
da zeminini yaratır. Bu savaş; özel
mülkiyetin, sömürünün ve toplumların
sınıflara ayrılmasıyla başlamıştır. Özel
mülkiyetin, sömürünün, sınıfların ortadan kalkmasıyla sona erecektir.
Sınıf savaşımı sınıfların iradesinden
bağımsız nesnel bir gerçektir. Sınıflar
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bu savaşımı engelleyemezler. Bu gerçeği
kavrayıp bunun gereğini yerine getirebilir ancak. Bu ise sınıf bilincidir. Sömürücü egemen güçler, zulmün sahipleri
hemen her dönem “dağlar temizlenecek”
tehditlerini sallamışlardır. Ancak bunu
her zaman başaramamışlardır. Başarı
ya da başarısızlık dağlarda savaşanların
kararlılıklarına, amaçlarına, ne istediklerine bağlı olmuştur.
Peki oligarşinin sözcüleri bu gerçekleri bilmezler mi? Çok iyi bilirler
elbette. Ancak şunu da bilirler ki dağlarda olmanın, zulme karşı silaha sarılmanın dayandığı nesnel bir zemin
vardır. İşte bundan dolayı; o dağların
boş kalmayacağını, namluların kendilerine çevrilmesini hiçbir zaman engelleyemeyeceklerini bilirler. Kararlılık
gösterileriyle, asarız-keseriz söylemleriyle, katliam ve işkence politikalarıyla, ideolojik saldırılarla engelleyemediği savaşı etkisizleştirmeye, yolundan saptırmaya çalışır.
Bizzat sömürücü egemen sınıflar
“21. Yüzyıl ayaklanmalar yüzyılı olacak” tespiti yapmışlardır. Ezilen haklara
karşı uyguladıkları zulmün, sömürünün,
yarattıkları açlık, yoksulluk ve adaletsizliğin ayırdındadırlar. Dahası bunların
sorumlusudurlar. Dolayısıyla ezilen
halkların sömürü ve zulme tepki vereceklerini çok iyi bilmektedirler.
Emperyalistler ve işbirlikçilerinin
bu tespiti yapmaları adaletsizliği,
açlığı, yoksulluğu ortadan kaldırmak
için değildir. Kendi iktidarlarını, düzenlerini; yoksulların, ezilenlerin öfkesinden, şiddetinden korumak için
önlem almaktır amaçları. Halk güçlerinin zayıf yönlerini bilip ona göre
politika üretmektedirler. Kendi zayıflıklarını bilip o noktaları güçlendirmekte, tahkim etmektedirler.
Böylesi bir güce karşı savaşı sonuna
kadar götürecek olan Marksist-Leninistlerdir.

Dağlar Zulme İsyanın,
Adalet Arayışının
İfadesidir
“Belimizde kılıcımız kirmani
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet vermiş fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir”
Demiş halk ozanı Dadaloğlu.

“Başına bir hal gelirse
Dağlara gel dağlara
Seni saklar vermez ele
Dağlara gel dağlara”
Demiş halk ozanı Gevheri.
Dağlar bizimdir. Dağlar zulme isyanın, adalet arayışının ifadesidir.
Dağlar, halk kurtuluş savaşının simgesidir. İsyan gerçeği bitmeden dağları
temizleyemezsiniz. Dağlarda savaşanların bitmesi demek; zulmün, sömürünün bitmesi demektir.
Zulüm ve sömürü varoldukça; adaletsizlik, açlık, yoksulluk varoldukça
ülkemiz dağları boş kalmayacaktır.
Namlularımız susmayacaktır.
Bu savaş binyıllardır sürüyor.
Bizim en güçlü silahımız, tarihsel
ve siyasal haklılığımızdır. Ancak halklar bu savaşta haklı olmanın da yetmediğini görmüş, bu güçlü yanlarını
doğru tarzda kullanmasını da öğrenmişlerdir.
Bunun için dağlara çıkmışlardır.
Bunun için yeni savaş metodları, stratejileri geliştirmişlerdir. Bakın, Vietnam
halkının muzaffer komutanı General
Giap ne demiş bu konuda: “(…) bizim
silahımız yenilmez halk savaşıdır ve
biz bu silahı kullanmada zengin deneyler edindik. Bugünlerde, askeri
meselelerde, halk savaşının atom silahlarından daha büyük bir keşif olduğu söylenebilir. Vietnam halkı bu
yeni silahın mükemmelleştirilmesine
etkin bir şekilde katkıda bulunmuş
olup, bu silahı sağlam bir şekilde
elinde tutmaktadır. (…)Halk, bu savaşla aslında kendisinden kat kat
güçlü olan bir düşmanı sonunda yenilgiye uğratacaktır.“
Halklar bu silahlarını kullanırken
bir an için bile olsa tarihsel ve siyasal
haklılıklarını gözden kaçıramazlar. O
dağlarda ne için dolaştıklarını, ellerindeki silahı ne için tuttuklarını bir
an bile unutamazlar. Bunu unuturlarsa
en güçlü silahlarını yitirmiş olurlar.
Yani varlık nedenini, uğruna savaştığı
değeri yitirmiş olurlar.
Biz; kim olduğumuzu, kime karşı
savaştığımızı, ne için savaştığımızı
çok iyi biliyoruz. Bunun için diyoruz
ki, halkı yenemezsiniz; halk kurtuluş
savaşını bitiremezsiniz.
Kurtuluşa Kadar Savaş!
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“Devlet, Kamu Emekçilerini
Kölelik Düzenine
Boyun Eğdirmek İstiyor”
KEC: Sizi tanıyabilir miyiz?
Pelin Akbaş Yeşil

KEC: Mesleğiniz?
Okul öncesi öğretmeniyim.

KEC: İşyerinizde yaşadığınız
sorunlar nelerdir?
Şimdiye kadar çalıştığım okullarda
birebir kendi yaşadığım sorunlardan
bahsedeyim. Öncelikle, şimdiye kadar
fiziki koşulları yeterli ve elverişli
hiçbir okulda çalışmadım. Boyasından,
masasına, sandalyesine, eğitici materyallere kadar yetersiz ve elverişsiz
olan şeyleri değiştirmek için çaba
harcadım. Sağlıklı koşullar da kaliteli
eğitim ortamı için önemli ve bu sorunlar devlet tarafından çözülmüyor.
Milli eğitim müdürlükleri ile yaptığım yazışmalardan çoğu kez bir
şey çıkmadı. Hep kendi çabamla yeri
geldi kendi maaşımla bu koşulları
sağlamaya çalıştım ama bir olumsuzluğu ortadan kaldırmaya çalışırken,
okul idaresi ve işyerindeki diğer öğretmenlerle sorun yaşıyordum. Buna
değinmişken işyerindeki öğretmenler
arasında dayanışmanın çok zor sağlandığını da söylemek lazım. İşyerinde dayanışmanın olmaması sorunların çözümünü engelliyor.
Milli Eğitim Müdürlükleri, okulların fiziki koşullarını iyileştirme çabasına girmiyor ama öğretmenin kılığına kıyafetine karışabiliyor ve bunun
üzerinden öğretmenleri cezalandırabiliyor. Kendi düşüncesine kendi ideolojisine ters düştüğünüz zaman her
türlü baskıyla karşılaşabiliyorsunuz.
Özellikle son süreçte müdürlerinin liyakata göre görevlendirilmemeleri sonucu iktidardan güç alan
müdürler, öğretmenlere daha fazla
baskı ve ceza, mobbing uygulamaktadır. Müdürlerin, valilerin, öğretmenin kılığını, kıyafetini beğenmediği için sürgün ettiğine hatta hayatını

kaybetmesine neden olduğuna tanık
kindar bir nesil yetiştirmek için, yasa
olduk(Halil Serkan Öz)
ve yönetmelikleri istediği gibi deGöreve ilk başladığım zaman okul
ğiştirebiliyor. Özlük haklarımızı eliidaresi kıyafetimle ilgili uyarıda bumizden almaya çalışıyor. Özellikle
lunmuştu ve dikkat etmezsem yazılı
eğitimin özelleştirilme çabası sonuuyarı vereceğini söyleyerek tehdit etcunda bizim kendimizi savunacağımız
mişti. Ama ben yönetmeliğe aykırı
bir yönetmeliğimiz bile kalmayacak.
giyindiğimi düşünmüyordum.Yine
Yasal olarak da itiraz etmenin yolunu
okul idaresi, hakkım olduğunu bildiğim
kapatmaya çalışıyorlar.
,yasa ve yönetmelikte geçen, izin günKEC: Özlük haklarınıza
lerimi kullanmama engel olmaya çayönelik bir saldırı var mı,
lışmıştı. O zamanlar tek başıma itiraz
etsem de başvurabileceğim ne sendika
varsa nedir?
(aktif çalışma
“Köle değil emekçiyapılmıyordu)
yiz” kampanyası neyi
ne de başka bir
amaçlamaktadır?
kurum yoktu
İktidarın kendi ideoyani ben o zalojisine
göre şekillendirmanlar bilmidiği bir eğitim sisteminin
yordum. Soiçerisindeyiz, demiştik. Bir
nuçta örgütlü
yandan özelleştirmenin ve
bir güç ile itigüvencesiz çalışmanın koraz edildiğinde
şullarını yaratmaya çalısonuç almanın
şırken iktidar; aynı zadaha etkili olmanda bizleri diline, diduğunu biliyonine, mezhebine, sendiruz.
kasına göre ayrıştırmaya
Ben okul
Pelin Akb aş Yeşil
çalışıyor. Bunun yanı sıra
öncesi öğretmaaşlarımız enflasyon karmeniyim. Bizşısında eridiği için geçim sıkıntısı
lerin nöbet tutma görevi yoktur. Bir
çekiyoruz. Bana kredi kullanmayan
defasında okul idaresi bana nöbet
bir eğitimci gösterirseniz çok şaşırıgörevi vermek istemişti. Ben de yörım. Emeğimizin karşılığını alamanetmeliğe göre nöbet tutma görevimin
dığımız için geçim sıkıntısı çekiyoruz.
olmadığını söylemiştim. Bilmiyor
Yarınımızın ne olacağını hiçbirimiz
olsaydım bana nöbet görevi verebibilmiyoruz. Her an görevden alınalirdi. Demek istediğim bizler yasa
biliriz, artık bu çok daha kolay ve
ve yönetmelikte geçen görevlerimizi
keyfi bir hal aldı. Bir maaşımız bile
ve haklarımızı bilirsek bizlere dayaolmayabilir ve biz bütün bu kaygılar
tılmak istenen angaryalara karşı çıiçerisindeyken en temel şey olan iş
kabiliriz.
güvencemizi kaybetmek istemiyoruz.
Aslında benim birebir yaşadıklaİş güvencemiz bizim gelecerımdan çok daha fazlasını bizler, eğiğimiz.Gelecek
kaygısı, korkusu
tim emekçileri, memleketimizin dört
içinde yaşamak istemiyoruz. İş
bir yanında dilimiz, dinimiz ne olursa
güvencesi istiyoruz. İnsanca yaolsun yaşıyoruz. Mevcut hükümet
şam sürdürmeye yetecek kadar
eğitim sistemini kendi ideolojisine
maaşlarımızın olmasını, tüm ek
göre şekillendirdiği için, dindar ve
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ödemelerin emekli aylığına yansıtılmasını, vergi dilimi artışı
adaletsizliğine son verilmesini,
ek gösterge adaletsizliğinin kalkmasını,
performansa dayalı
ücrete son verilmesini, emeğimizle çalışmanın karşılığında
hakaret aşağılanma değil, onurumuzla çalışmakistiyoruz.
Kendimizi geliştirebileceğimiz, eğitebileceğimiz, yaratıcılığımızı sunabileceğimiz alanlar,
olanaklaristiyoruz. Mesleki yabancılaşmaya karşı mücadelemizi dayanışma içinde yürütmekistiyoruz.
"Köle değil emekçiyiz, iş güvencemizi vermeyeceğiz!" kampanyası
bu taleplerimiz çerçevesinde hazırlandı. En temel haklarımız elimizden
avuçlarımızdan kayıp gitmeden mücadelemizi daha da yükseltmeliyiz.
Unutmayalım birlikte daha güçlüyüz!
***
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KEC: Adınız-Soyadınız?
Alev Şahin

KEC:Mesleğiniz?
Kamu Emekçisi/ Mimar/Düzce
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

KEC: İşyerinizde yaşadığınız
sorunlar nelerdir? Özlük
haklarınıza yönelik bir
saldırı var mı, varsa nedir?
Kamuya atandığım 2011 yılından
bu yana aynı kurumda teknik hizmetler kadrosu ile mimar olarak çalışmaktayım. KESK Yapı-Yol Sen
temsilcisi olmamdan ve siyasi kimliğimden kaynaklı, İl Müdürleri ile
daha önceden tartıştığım, grevler nedeniyle tehdit edildiğim olmuştu.
Hatta çalıştığım ilk şube değiştirilerek
daha pasifize edileceğimi düşündükleri bu şubeye de bilinçli olarak görevlendirilmiştim.
Çünkü kontrolörlük yaptığım müteahhit firmalar eksikliklerine göz
yummadığım, işin süre bitiminde
idare etmeyerek paralarını kestiğim
için İl Müdürlerine şikayetlerde bulunmuşlardı.
Şu an görev yaptığım şubede ise
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aldığım bir hakkı elimden almaya çabir yılı aşkın süredir çalışmaktayım.
lışıyorlar. Bana verilen iş ise, şubede
Bu şubede de 2015 yılının Martdenetim yoğunluğu arasında, yetişeNisan aylarından bu yana şekil demediğimiz için teknisyenlere verilmeğiştirerek devam eden bir mobbing
sini önerdiğimiz evrak işlerinden ibaret.
altında çalışmaktayım. Mobbing,
Bunun dışında, odama gelen giden arşube müdürünün şubede birlikte çakadaşlarımı İl Müdürü, koridordan çalıştığımız iş arkadaşlarıma ve bana
ğırmaya başladı ya da müdür yardımcısı
karşı yukardan bir uslüp kullanması
yanına çağırdı.
ile başlamış, ardından denetimlerin,
denetlenecek firmaların gönderdikleri
Sendika temsilcisi olarak işyeprogram dahilinde yapılmasını isterindeki klimaların bakım ve onarımesi üzerine ilişkilerin gerilmesiyle
mının yapılmasını ayrıca teknik perdevam etmiştir.
sonele şantiye ortamına uygun giysi
Denetimi, denetlenecek şirkete
alınmasını talep eden dilekçelerime
göre yaptığımızda artık denetim ol‘gereksiz yazışma yapıyorsunuz aymaktan çıkıp tiyatro oynamak olacağı
rıca evrak kayıtta oturup çalışanları
için şubedeki diğer arkadaşlarla birmeşgul ettiğinize dair yakınmalar
likte buna karşı olduğumuzu, denevar’ diye bir yazı göndererek devam
timin habersiz ve ihbarsız olması
edersem işlem yapılacağı uyarısında
gerektiği düşüncesini kendisine anbulunuldu.
latmaya çalıştık ancak başarılı olaBasın açıklaması yaptığım için,
madık. Bu şekilde göndermek istediği
evrakları evrak kayıta bıraktığım ve
ilk göreve gitmemem üzerine de ilk
şube müdürüne elden götürmediğim
tartışmamızı yaşadık. Diğer arkadaşlar
için soruşturmalar açıldı. En son olada aynı tavrı gösteriyordu ancak “ben
rak da pek çok personelin odası dene dersem o olur’’ yakğiştirildi, benim
laşımıyla kurmaya çayeni geçtiğim
lıştığı ağa-maraba ilişodada o masaya
kisine bir süre sonra
değil de bu makarşı koyamadılar.
saya oturmamı
Tüm bu rahatsızlık
uygun gördükleduyduğumuz konuları,
rini söyledikleri
toplantı yapıp konuşiçin tartışma yamak istedik, reddetti.
şadım. Muhteme06/05/2015 tarihinde de
len bir saçma saBakanlığın düzenlediği
pan soruşturma
bir toplantıda bana hadaha açılacaktır.
karet edecek kadar acizİlk hakaret süleşti. Çünkü ‘ben ne
recinden itibaren,
dersem o olsun’ istiyorşube müdürünü
Alev Şahin
du, onun dediğinin tarMüdürlüğe şikatışılmasını dahi istemiyordu.
yet ettim ve hakkında soruşturma
Ben ise ona karşı gelerek statüaçıldı, aynı hafta ‘Adalet İstiyoruz!’
kolarını bozmuş, onun yaratmak isbaşlığı ile bir basın açıklaması dütediği biatçı yapıyı reddetmiştim. O
zenledim. Savcılığa suç duyurusunda
günü takip eden ilk 15 gün hiçbir iş
bulundum ve hakaret davası açıldı,
verilmedi, sonrasında denetçi olmama
toplantıda bulunan herkes -Memurrağmen denetim işi hiç verilmeyerek
Sen temsilcisi hariç- doğruları angörev tazminatlarımı almam engellattığı için avukatım kesin ceza alalendi, şimdi de denetime çıkmayan
cağını belirtti. Müdürlükte yürütülen
soruşturmadan aldığı cezaya, İl İdare
personellerin denetçi belgelerinin ipKurulu’na yaptığı itiraz usul yönüntaline ilişkin Bakanlıktan gelen yaden bozuldu ancak esas yönünden
zıya, benimkinin iptali yönünde cevap
Müdürlükçe tekrar değerlendirmeye
veriyorlar.
alınmadı. Bana ise basın açıklaması
Yani; hem denetime çıkartmıyorlar
yaptığım için soruşturma açıldı, ben
hem de eğitim, sınav ve mülakat sonucu
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de ‘Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde Hakaret Etmek Serbest, Adalet
İstemek Suç’ başlığı ile tekrar basın
açıklaması düzenledim. Buna bir soruşturma açılmadı ancak avukatının,
yerel basını gezerek; yayınlanması
halinde haklarında işlem başlatacağı
tehdidiyle kısıtlı bir biçimde yayınlandı. En son olan durum ise yani
odada hangi masaya oturacağıma karışılması ise tamamen teslim alma,
yıldırma politikasının bir ürünüdür.
Onurum ve mesleğim için bugüne

kadar hiçbir şekilde biat etmedim
ve bundan sonra da keyfiliklerine
boyun eğmeyeceğim.

KEC: “Köle Değil
Emekçiyiz” kampanyası neyi
amaçlamaktadır?
AKP eliyle istenilen düzen kölelik
düzenidir. 13 yıldır itaat politikası
ile halkın tüm kesimleri teslim alınmak istenmektedir. Kamu emekçilerinden istenilen de sorgusuz sualsiz
tüm keyfi uygulamalara karşı boyun

eğmesidir. Zaten kamu emekçilerinin
büyük bir çoğunluğu Memur-Sen
aracılığıyla teslim alınmış durumdadır.
Yukarıda iş yerimde maruz kaldığım
uygulamaların hepsi kamu emekçilerinin iş yaşamına, devlet eliyle yerleştirilmek istenilen kölelik düzenine
boyun eğdirmek için yapılan uygulamalardır. Dolayısıyla kampanya,
sürece denk düşen bir kampanyadır
ve amacı da kölelik düzenine geçit
vermemektir.
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Öğretmenlik Mesleğimi ve Öğrencilerimi İstiyorum!
Berat Ertaş, 19 Kasım’da Kadıköy’de hakları için
imza masası açtı. KPSS ile Tunceli’ye atanan öğretmen
Berat Ertaş, Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından göreve başlatılmayarak,
herhangi bir okulda kadrolu olarak çalışamayacağına
karar verildi. Berat Ertaş’ın “Öğrencilerimi ve öğretmenlik
mesleğimi istiyorum. Adalet İstiyorum!” talebiyle açmış
olduğu imza masasına halkın ilgisi yoğundu. Bir saat
açık kalan masada 70 imza toplandı, 150 bildiri halka
ulaştırıldı.

Mi̇lli̇ Eği̇ti̇m Bakanlığı Önünde Kamu
Emekçi̇leri̇ Cephesi̇’ni̇n Adalet Eylemi̇
KPSS’de yeterli puanı alarak 15 Eylül’de Tunceli’ye
Fen Bilgisi Öğretmeni olarak atanan fakat Tunceli İl
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından göreve başlatılmayan
öğretmen Berat Ertaş ile sosyal medya üzerinden Berkin
Elvan’la ilgili bulunduğu paylaşımlar nedeniyle önce
açığa alınan sonra da memuriyetten atılan din kültürü
ve ahlak bilgisi öğretmeni Hatice Dağlı, 24 Kasım
sözde “öğretmenler gününde” Milli Eğitim Bakanlığı
önünde yaptıkları eylemle adalet istediler.

Berat Ertaş tarafından okunan açıklamada işimizi
mesleğimizi öğrencilerimizi istiyoruz talebi vurgulandı.
“Öğrencilerimi ve Öğretmenlik Mesleğimi İstiyorum
Adalet İstiyorum” ile “Köle Değil Emekçiyiz İşgüvencemizi İstiyoruz Alacağız” pankartları ile Adalet İstiyoruz,
Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız, Berat Öğretmen
Göreve Başlatılsın dövizlerinin taşındığı açıklamanın
ardından Meclise gidilerek Milletvekilleri Hüda Kaya
ve Eren Erdem ile görüşüldü. Meclise açığa almalar ve
haksız işten çıkartmalarla ilgili gündeme taşıma talepleri
dile getirildi. Kamu Emekçileri Cephesi dövizleri ve
pankartlarıyla katıldığı eyleme 14 kişi katıldı.

Atamamız Yapılıncaya Kadar
Susmayacağız!
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Meclisi, Gazi
Şair Abay Lisesi önünde açtığı masada imza toplamaya
ve atanma haklarına sahip çıkmaya devam ediyor. 20
Kasım’da 13.30-15.00 saatleri arasında açılan masada
bildiri dağıtıldı ve kurasız sınavsız atamasız çalışma
hakkı bir kez daha dile getirildi.
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
Boş Beklentilerle Final Olmaz!

Halkı Aldatmaktan Vazgeçin!
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Geçtiğimiz günlerde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan;
önümüzdeki kışın final dönemi olacağına dair sözler söyledi... Kalkan’ın
söylediklerini geniş olarak yazdıktan
sonra bu söylemin, aslında yeni bir
söylem olmadığı üzerinde duracağız..
Çünkü Kürt milliyetçi hareket on
yıllardır benzer sözler söylemektedir.
Şöyle diyor Duran Kalkan:
“Gerçekten de final düzeyinde bir
büyük mücadele yaşanıyor. Önümüzdeki kış dönemi böyle büyük bir mücadeleye sahne olacak. AKP kendisine
verilen görev ve faşist kültürel soykırım siyaseti çerçevesinde bizi halk
olarak, hareket olarak imha ve tasfiye
etmek için her türlü saldırısını yürütecek” diyen Kalkan, bu saldırıya
büyük bir direnişle yanıt vereceklerini
söyleyerek şöyle devam ediyor:
“Bir bütün olarak direneceğiz, ev
ev, sokak sokak, mahalle mahalle, kasaba kasaba, dağ dağ, vadi vadi direneceğiz. Gençlik direnecek, kadın direnecek, 7’den 70’e halk direnecek.
Barikat da kazacağız, hendek de. Sokak
başında direneceğiz, vadide direneceğiz,
dağda direneceğiz. Halk direnecek,
gerilla direnecek, yurtdışındaki insanlarımız direnecek, zindandakiler direnecek” diyen Kalkan yalnız bırakıldıklarını da şu sözlerle dile getiriyor:
“Türkiye metropollerindeki devrimci demokratik güçler destek vermeli; Adana’da, Mersin’de, Antep’te,
Çukurova’da, İstanbul’da bu destekler
büyümeli. Kürdistan yalnız bırakılıyor,
Kürt direnişi yalnız bırakılıyor. Halbuki bugün Cizre, Gever, Farq, Nusaybin, Varto geçen kışın Koban’sidir”(18.11.2015, ANF)
Duran Kalkan’ın genel olarak
söyledikleri bu çerçevededir.. Bunların
her birini ayrı ayrı ele alacağız...

İddialı Olmak, Boş Beklenti
Yaymak Değildir!
PKK’nin tüm tarihine baktığımızda Duran Kalkan’ın son söylediklerine benzer sözlerin olduğunu
görürüz. Hemen her yıl, en az bir
kere bazen birkaç kez final yılı, final
kışı, zafer yazı vb. sözleri etmişlerdir...
Aşağıda hepsi PKK’nin merkezi yayın organı olan Serxwebun’dan olmak
üzere kimi kapak başlığı ve alıntıları
alt alta yazalım:
“93 Yılı Kürdistan’ın Olacak”
(Öcalan, Ocak 1993)
“TC’de Büyük Çözülüş”(Temmuz
1993)
“Büyük Umut Yılına Giriyoruz”
(Öcalan, Aralık 93, kapak sayfası)
“1993’ün Büyük Zaferi ‘94’ün
Büyük Müjdesidir”(Aralık 1993)
“... Bu yılda tanklara, toplara, kurşunlara karşı daha cesaretlice özgürlük
ve bağımsızlık yürüyüşünü sürdürecek
ve zaferle sonuçlandırma kararını daha
da keskinleştirecektir. 1994'te 15 Ağustos'un 10. yıldönümü böyle kutlanıyor.
İkinci 10. yılın tamamlandığı 2004 yılında ise çoktan kurulmuş olan Bağımsız
ve Özgür Kürdistan'da milyonlar 15
Ağustos'un 20. yıldönümünü bambaşka
duygularla kutlayacaktır.” (Öcalan,
Ağustos 1994)
“Büyük Yaz Hamlemiz Türkiye
Cumhuriyeti’ni Sarsıyor... Zafer Kürdistan’a Uzanan Yürüyüşte” (Haziran
1995, kapak sayfası)
“Büyük Çözüm ve Final Yılı”
(Ocak 1997, kapak sayfası)
“1994-95’te sömürgecilik açısından marjinalleştirme, ulusal kurtuluş
mücadelesi açısından kurtuluşu gerçekleştirme niteliği kazanan savaş,
giderek final evresine yaklaşıyordu.
Nitekim, 1997 yılbaşına girerken
Parti Önderliği ‘final yılı’ belirle-

mesini yapıyordu. Türk
özel savaş kurmayları da bu süreçten
itibaren sık sık benzer belirlemelerde
bulundular. 1993-94’lerde başlayan
süreç ’97 ile birlikte gerçekten bir
final evresine girmişti (...)
“Sonuçta ’97 yılı her iki taraf
açısından da bu çerçevede bir final
yılı niteliği kazandı. Her iki güç de,
yıla bu şekilde yüklendi. 1997 ile
başlayan savaşın Güney Kürdistan’da
yoğunlaşması ve bu temel politikalar
devredilerek ’98’e girildi. Bu açıdan
Parti Önderliği”nin belirlemesiyle,
’98 yılı final savaşımının devamı niteliğindeydi.” (Temmuz 1998)
“2005 Her Alanın Kazanma Yılı
Olacaktır.” (Aralık 2004, kapak sayfası)
“2006 Büyük Mücadele ve Başarı

1993 Newroz’unda halka
ayaklanma çağrısı yapan PKK,
aynı zamanda uzlaşmanın adımlarını da atmaktaydı...
Halkın Kürdistan’ın çeşitli
kentlerinde PKK’nin çağrısına
uyarak ayaklandığı Newroz’da
PKK, Celal Talabani ile birlikte
bir masada uzlaşma adımlarını
atıyordu.
Halkın ayaklanmasını ise sahiplenmediler bile. “Bizim böyle
bir çağrımız yoktur” diyerek
halkı devletin katliamıyla baş
başa bıraktılar.
Bu anlayış, o günden bu güne
değişmedi. O gün yalnız bırakılan
halk, bugün de aynı şekilde yalnız
bırakılmaktadır...
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Duran Kalkan yaptığı açıklaYılı Olacaktır.” (Aralık 2005, kapak
sayfası)
“PKK 30. Mücadele Yılında Zafere Yürüyor” (Kasım 2007, kapak
sayfası)
“32. Yılında Onurlu Bir Halk,
PKK İle Özgürlüğe Yürüyor” (Kasım
2009, kapak sayfası)
“Önderlik çizgisinin ve kahraman
şehitlerimizin izinin sağlam takipçisi
ve uygulayıcısı olacak, 2009’da gerçekleşen Newroz devriminin Kürdistan’da dünyanın en güzel ve en büyük
özgürlük devrimini gerçekleştirecek
ve zaferle taçlandıracaktır.” (Mart
2009)
“Kürt Halkının Özgürlüğü İçin
Tarihi Fırsat Doğmuştur.” (Haziran
2010, kapak sayfası)
“36. Yılımızda Devrimimizin Her
Alanını Zaferle Taçlandıracağız.”
(Kasım 2013, kapak sayfası)
Her biri bir diğerinden iddialı ve
daha çok da, özel yıldönümlerinde
vb. söylenmiş sözler...
Elbette iddialı olmak iyi bir şeydir...
Ancak, iddiasında samimi olanlar açısından iddiaların altı her zaman dolu
olmak durumundadır... Kürt milliyetçileri açısından tartıştığımız da zaten
bu noktadır... Yoksa, kendine devrimciyim diyen bir hareketin iddialı olması
ve iddiasını gerçekleştirmek için de
her zaman kendini yenileyerek atağa
kalkması olması gerekendir...
Kürt milliyetçi hareketi ise yukarıdaki iddiaların bütününü ele alarak
ve PKK hareketinin ilk çıktığı zamandan bugüne gelen pratiğine bakarak değerlendirmek gerekir.
Abdullah Öcalan 1994 yılında,
2004 yılı için, “çoktan kurulmuş olan
Bağımsız ve Özgür Kürdistan’da yaşanacak kutlamalardan söz ederken,
bugün Bağımsız Kürdistan’ın ismi
bile geçmiyor. Bugün Kürt halkına;
“özyönetimlerle idare edin” denilme
çizgisine gelinmiştir. Kürdistan için o
dönemlerde sömürge tespitleri yapılırken ve bu tespite karşı çıkanlara
“Kemalizmin ajanı” vb. bir dolu yakıştırmada bulunulurken, bugün gelinen
noktada Kürdistan'ın işgal edilmiş bir
ülke olduğu dahi kabul edilmemekte,
devletin saldırıları için "adeta işgal
gücü gibi" sözleri sıkça söylenmek-

tedir. Sanki Türkiye devleti işgalci, mada yalnız bırakıldıklarından
ilhakçı bir güç değilmiş gibi!..
da yakınıyor. Ve destek bekliyor.
Ve tüm bu geri çekilmeye ve Hangi çabalarına, hangi politikendi hedeflerinden uzaklaşmış
kalarına destek verilecektir.
olmaya rağmen her yıl yeni bir
Emperyalizm ile daha fazla
zafer yılı, final yılı, çözüm yılı
ilişki geliştirmek için, onlardan
ilan edilegelmektedir o günden
silah yardımı alarak Ortadoğu'da
bu güne kadar...
Biz özellikle 1993 yılından emperyalizmle birlikte savaşmabu yana olan alıntıları aldık.. larına mı?
Kürt milliyetçi hareketin mevÇünkü bu yıl, Kürt milliyetçi hacut
politikalarına istediği destek
reketin uzlaşma sürecine tam olarak girdiği ve adım adım “Ba- Kürt halkının kurtuluşunu isteğımsız Kürdistan” anlayışından yen bir destek değildir.
da uzaklaştığı başlangıcı ifade
Barış ve uzlaşma politikalarını
eder... Önce federasyona, sonra hayata geçirme politikalarına
özerkliğe ve geldiğimiz noktada destek verilmediği için yakınıise özyönetimlere geri çekilmiş yorlar.
durumdadırlar...
1993 Newroz’unda halka
ve direnişten söz etmektedir. Duran
ayaklanma çağrısı yapan PKK, aynı
Kalkan'ın yukarıda aldığımız sözlezamanda uzlaşmanın adımlarını da
rinde ev ev, sokak sokak, mahalle
atmaktaydı... Halkın, Kürdistan’ın
mahalle direneceklerinden, zindançeşitli kentlerinde PKK’nin çağrısına
larda direnişi yükselteceklerinden
uyarak ayaklandığı Newroz’da PKK,
söz ediyor... Ancak bu sözler siyasi
Celal Talabani ile birlikte bir masada
bir kararlılığı ortaya koymaktan çok
uzlaşma adımlarını atıyordu. Halkın
klasikleşen tavırlarını gösteriyor:
ayaklanmasını ise sahiplenmediler
Tehdit, blöf.
bile. “Bizim böyle bir çağrımız yokÇünkü Duran Kalkan ve PKK;
tur” diyerek halkı, devletin katliamıyla
savaşmaktan ve savaşla elde edebibaş başa bıraktılar.
lecekleri bir kazanımdan söz etmiBu anlayış o günden bu güne deyorlar. “Savaşırız ha!” tehdidi ile soğişmedi. O gün yalnız bırakılan halk
nuç almak istiyorlar... Ya da kimi
bugün de aynı şekilde yalnız bırakılzaman, savaşı bir nebze gösterip, çemaktadır.. Kobane için eyleme çağrılan
şitli eylemlerle devleti korkutup hihalkın direnişi kanla bastırılırken Kürt
zaya sokarak uzlaşma sürecinin demilliyetçileri, halkı suçlayan provovamına kapı aralamaya çalışıyorlar...
kasyon edebiyatına sarıldılar... ÖzBu sözlerimiz subjektif bir deyönetimler için halkı direnişe çağırğerlendirmeyi değil Kürt milliyetçi
malarının ardından devletin halen dehareketin objektif gerçeğini yansıtvam eden katliamları karşısında da
maktadır. Ki biz son aylarda yaşanan
halk yalnız bırakılmaktadır... Final
örnek üzerinden bu gerçeği defalarca
yılı vb. söylemlerine rağmen gerçekte
dile getirdik ve tartıştık...
halkla birlikte örgütlenen bir direniş
Bugün Duran Kalkan'ın yaptığı
ve savaş yoktur. Tersine her final
son açıklama bizim dile getirdiğimiz
veya zafer iddiasının arkasında Kürt
gerçekleri tersine çeviren ve halkla
milliyetçi hareket, geriye doğru yeni
birlikte halkın savaşını örgütleyen
bir hamle yapmaktadır...
bir çabayı göstermemektedir. Ev ev,
sokak sokak direnecek bir hareket
Savaşmak ve
bu sözlerin üzerinden geçen zaman
Kazanmak İddiası Siyasal içinde bile bir şey yapmamıştır. Hala
Kararlılık Gerektirir!
daha parlamentodan çıkacak sonuçları
Tarihi boyunca tüm üst perdeden
beklemekte, "çözüm süreci" denilen
sözlerine rağmen sürekli gerileyen
teslimiyet sürecinin önünü açmak
bir hareket olan PKK, bugün gelinen
istediğinden dem vurmaktadır. "Çönoktada bir kez daha savaşmaktan
züm süreci" silahlı mücadeleyi ter-
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kedilip düzene yerleşmeyi ifade etmektedir. Ve bugün Duran Kalkan'ın
esip gürleyen ve final ilan ettiği açıklamada "çözüm süreci"ne devleti zorlamak amacından başka bir anlama
gelmemektedir.
Son olarak; bölgede yaşanan saldırılar karşısında halka güvenmeyen
ve halkın savaşını örgütlemeyen uzlaşmacı, dengeci politikalarını eleştirmiştik. Ki bu güvensizlik nedeniyle,
sadece milletvekilleriyle sınırlı olarak
örgütlenen bir açlık grevini bile sonuna kadar götüremeyip “koşulları
yoktur” diyerek bıraktılar. Böyle bir
bakış açısının ev ev, sokak sokak
bir direnişi örgütleyebileceğine inanılabilir mi?

Yalnız Bırakıldığından
Yakınanlar Hedeflerine
Bakmalıdır!
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Duran Kalkan yaptığı açıklamada
yalnız bırakıldıklarından da yakınıyor.
Ve destek bekliyor. Hangi çabalarına,
hangi politikalarına destek verilecektir.
Emperyalizm ile daha fazla ilişki geliştirmek için, onlardan silah yardımı
alarak Ortadoğu'da emperyalizmle birlikte savaşmalarına mı? Emperyalizmin
işbirlikçisi Türkiye oligarşisi ile yürüttükleri “inadına barış” üzerine kurulu
politikalarına mı destek bekliyorlar.
Oligarşiyi masaya oturtmak için yürüttükleri ve tutarsızlığın, halka güvensizliğin hat safhada olduğu savaşa
mı destek mi istiyorlar? Barış ve uzlaşma için can attıkları ve asla ilişkileri
koparmayıp her zaman birlikte hareket
edebileceklerini defalarca açıkladıkları
AKP ile ilişkilerine mi destek istiyorlar?
Kısacası Kürt milliyetçi hareketin
mevcut politikalarına istediği destek
Kürt halkının kurtuluşunu isteyen
bir destek değildir. Barış ve uzlaşma
politikalarını hayata geçirebilmek
için yürüttükleri ve kendi içlerinde
bir dolu tutarsızlığı içeren savaş politikalarına destek verilmediği için
yakınıyorlar.
Böyle bir yakınma içine gireceklerine önce kendi politikalarına bir
baksalar daha iyi olmaz mı? “Biz
hangi yanlışı yapıyoruz da bize destek
gelmiyor” demeleri gerekmez mi?

Hayır! Kürt milliyetçilerinin tarihinde
yoktur böyle bir bakış açısı. Onlar
hem yanlış yapacaklar ve hem de
herkes onları destekleyecek, onların
peşinden gidecektir.
Bu anlayışla hareket ettikleri için
ve herkesi kendi yanlış politikalarına
bağlamak için yürüttükleri çabalarla
en sonunda solu kendilerine bağlamayı, kendi etraflarında birleştirmeyi
başardılar! Elbette direniş ve savaş
çizgisinde değil, parlamentoculuk
çizgisinde birleştirdiler, yanlarına
çektiler. Bu, esas olarak emperyalizm
ve oligarşinin Kürt milliyetçi harekete
biçtiği misyondu ve HDP, bu projenin
hayata geçirilmesinin anahtarıydı...
Bu konuda Kürt milliyetçileri görevlerini yerine getirdiler.
Bu sayede solun az da olsa var
olan direniş dinamiklerini bitiren de
yine Kürt milliyetçileri olmuştur...
Solu barış ve uzlaşma politikaları
etrafında kendilerine bağlayarak direniş çizgisinden uzaklaştırdılar.

Sonuç Olarak;
1- Kürt milliyetçileri tüm tarihleri
boyunca hemen her yılı final veya
zafer yılı vb. ilan etmişlerdir... Ancak
bu iddialı bir tutumu değil, abartılı
ve boş bir beklenti yaymanın ötesine
geçmemiştir.
2- “Final yılı”vb. açıklamalarını
en son Duran Kalkan yapmaktadır.
Ancak bu sözü ilk telafuz ettiklerinde
bu yana izledikleri çizgi; finale doğru
gelişen bir çizgi olmayıp, tersine teslimiyete doğru gelişen bir çizgidir...
3- “Bağımsız Kürdistan” hedefiyle
mücadele alanına çıkan Kürt milliyetçileri, gelinen noktada bu hedefin
tam tersi bir noktada, özyönetimlerle
sınırlı bir mücadele çizgisine çekilmişlerdir. Bu nasıl bir finaldir ki,
sürekli geri çekilinmekte, hedefin
tam tersi bir noktaya savrulunmaktadır?
4- Bugün ev ev, sokak sokak,
mahalle mahalle direnişlerden bahsediyor Kürt milliyetçi hareket. Ancak
milletvekilleri eliyle başlattığı bir
açlık grevi direnişini bile sonuna kadar götürememişlerdir. Bu iradeyle
mi ev ev, sokak sokak direnilecek?
5- Kendi dışlarındaki güçler ta-

Tarihi boyunca tüm üst perdeden sözlerine rağmen sürekli
gerileyen bir hareket olan PKK,
bugün gelinen noktada bir kez
daha savaşmaktan ve direnişten
söz etmektedir.
Duran Kalkan'ın yukarıda aldığımız sözlerinde ev ev, sokak
sokak, mahalle mahalle direneceklerinden, zindanlarda direnişi
yükselteceklerinden söz ediyor...
Ancak bu sözler siyasi bir kararlılığı ortaya koymaktan çok
klasikleşen tavırlarını gösteriyor:
Tehdit, blöf.
rafından yalnız bırakılmaktan yakınıyorlar. Bunun nedeni konusunda
asla kendilerine dönüp bakmıyorlar.
“Biz hangi yanlışı yaptık” demiyorlar.
Ve kendi uzlaşmacı, teslimiyetçi politikalarına destek bekliyorlar. Neden?
Herkes onların teslimiyetine ortak
olmak zorunda mı?
6- Kürt milliyetçileri, solu kendi
politikalarına bağlayarak direniş dinamiklerini bütünüyle yok etmişlerdir.
Bu politika, esas olarak emperyalizm
ve oligarşinin kendilerine yüklediği
bir misyondu. Bu konuda görevlerini
yerine getirdiler... Solu parlamentoculuk çizgisine çektiler. Şimdi bu
soldan savaş bekliyorlarsa boşuna
beklerler.
7- Kürt milliyetçileri halka güvensiz, teslimiyete kilitlenmiş politikalarıyla hiçbir finale erişemezler.
Bu yanıyla onlara çağrımız halkı aldatmaktan vazgeçmeleridir. Kürt halkını boş beklentilerle oyalamaktan
vazgeçin. Bu tutarsız ve teslimiyete
kilitlenmiş politikalarınızı terketmediğiniz sürece söylediklerinizin hiçbir
inandırıcılığı olmayacaktır. Sadece
halklar ve devrimciler açısından
değil, emperyalizm ve oligarşi nezdinde de hiçbir inandırıcılığınız ve
yaptırım gücünüz yoktur, olmayacaktır.
8- Bir kez daha söylüyoruz, boş
idda ve beklentiler yerine yüzünüzü
halka dönün, halka güvenin ve silahlarınızı emperyalizme ve oligarşiye
çevirin... Halkların tek kurtuluş yolu
budur!
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Leyla Zana'nın Yemin Çıkışı
Uzlaşma Dışında Bir Anlam Taşımıyor!
Milletvekillerinin yemin törenleri
sırasında
Leyla Zana,
yemin öncesinde
Kürtçe konuşup ardından yemin metnini
okudu. Yemin metni içinde geçen, “Türk
milleti” yerine de “Türkiye milleti”kavramını kullandı.
Bu gelişmeye ilişkin basında yer
alan haberlere göre Leyla Zana; yemin
etmeden önce meclisteki locasında
bulunan Cumharbaşkanı Tayyip Erdoğan'a dönerek Kürtçe şu sözleri
söylüyor: “Bi hev”ya aş”t”k”bi r”met
“may”nde - Onurlu ve kalıcı bir barış
umuduyla’... Ve ardından da yeminini
ediyor... Yeminde de “Türkiye milleti”
diyor...
Leyla Zana ilk milletvekili seçildiği
yıl da, aynı şekilde meclis kürsüsünden
Kürtçe konuşmuş ve ardından da
yemin etmişti... Ki o zaman mecliste
adeta kıyamet kopmuştu. Sonrasında
ise dönemin Kürt milletvekilleri meclisten polis zoruyla gözatına alınıp
tutuklanmışlardı... Leyla Zana bu nedenle yıllarca hapishanede yattı.
Geçen yıllara rağmen, meclis kür-

süsünden bir kez daha aynı şekilde
hareket etmesi bir yanıyla olumlu bir
tavırdır... Kendi içinde tutarlı ve kararlı
bir tavır olarak ortaya çıkmaktadır...
Ancak Leyla Zana'nın bunu yapış
amacı ve biçimine bakıldığında ise
Zana'daki çarpık anlayışı görüyoruz...
Çarpıklığın bir yanı yemini etmeden
önce sarfettiği sözler ve sarfettiği makamdır. Diğer yanı ise, kendi içinde
ne kadar tutarlı olursa olsun, savunulan
düşünceler halkın geleceğine hizmet
etmiyorsa bir anlamı olmadığıdır.
Leyla Zana daha önceki yıllarda da
Erdoğan'ın Kürt sorununu çözeceğine
dair beklentiler ifade etmiş ve girişimlerde bulunmuş birisidir. Bu konuda,
emperyalizmin bölgedeki Kürt işbirlikçilerinin başında gelen Barzani ile de
görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmelerin
sonunda yaptığı açıklamalarda da Zana,
her zaman devlete güvenen ve ondan
beklenti içinde olan biri olarak çıkmıştır
ortaya. En son Kürdistan'da yaşanan
saldırılara karşı ölüm orucuna gireceği
gibi iddialı bir söz etmiş olmasına
rağmen bunun arkasında duramayan
biri olmuştur. Bu yanıyla da Leyla Zana'nın daha çok devletin icazetiyle hareket etmekte olduğunu görüyoruz.
Her ne kadar yıllar öncesinde yaptığı
bir çıkışı tekrar etmiş olmakla tutarlı

gibi görünse de, gelinen noktada
bu çıkışı devletin icazetiyle yapıyor
olması ve Erdoğan'dan beklenti içinde yapıyor olmasıyla Zana Kürt
milliyetçiliğinin genel olarak içinde bulunduğu teslimiyetçilikten ayrı olmadığını da ortaya koymaktadır.
Zana'nın bu çıkışı HDP tarafından
da çok olumlu karşılanmadı... Açıkça
bir eleştiri getirmemiş olmakla birlikte
doğru bulmadıklarını da ortak karar
olmaması nedeniyle eleştirdiler... Bu
da HDP'nin Zana'nın çıkışını bir tür
“rol kapma”olarak değerlendirmesinden kaynaklanıyor olsa gerekir. Yoksa
icazetçiliğine ve “barış” adına, uzlaşma
için ve icazet sınırları içinde olmasına
bir diyecekleri yoktur.

Sonuç Olarak;
Leyla Zana “barış” adına teslimiyetçi, icazetçi bir bakış açısıyla hareket
ederek, tutarlı gibi görünen tavrını
kendisi zehirlemiştir. Erdoğan gibi
Kürdistan Kasabı olarak anılabilecek
birinden, Kürt sorununun çözümü
beklentisini devam ettirmiştir.
Leyla Zana, Kürt halkının kurtuluşu
ve geleceği için bir kaygı taşıyorsa bunu
düzenden bekleyerek elde edemeyeceğini
bilmek zorundadır. Kürt halkının kurtuluşu ne meclis kürsülerindedir, ne de
uzlaşmacı, “barış” temelinde yürütülen
politikalardadır. Kürt halkının kurtuluşu
devrimdedir, savaştadır.
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Ankara’da 102 İnsanı Katletmek Serbest,
Adalet İstemek, Hesap Sormaya Çağırmak Suç!
Amed Halkın Hukuk Bürosu 21 Kasım’daki 8 No’lu
açıklamada; Elazığ’da 2 Halk Cepheli’nin, Ankara’daki
katliamla ilgili yaptıkları basın açıklamasından sonra tutuklanmalarının hukuka aykırı olduğunu belirtti.
Açıklamada; “AKP, halka saldırısında hiçbir sınır
tanımıyor, suçlarını gizleme gereği dahi duymuyor. Başbakan Davutoğlu’nun; “… Zalimlerin arkasında durmaya
devam edeceğiz…”, “… Biz IŞİD’le 360 dereceyiz…”
açıklamaları yanlışlıkla yapılan, gaf değildir. Onlarca
danışman tarafından yazılan, tekrar tekrar denetlenen
açıklamalarda böyle gaflar yapılmaz. Bunlar AKP’nin
halka saldırılarının açıkça ilanıdır. Nitekim Kürt halkının;
“ Beyaz Toroslarla” tehdit edilmesi de gaf değildir. Gerçekten de AKP; zalimlerin arkasında durmaya, IŞİD’le
360 derecede durmaya devam etmektedir. Ankara’da

IŞİD’in yaptığı katliamda 102 insanımız katledildi. Daha
yaralılar yerde iken polis gaz sıktı, göz yaşartıcı bomba
attı.
Ankara’da katledilen halktır. Ankara Katliamı halka
yapılan saldırıdır. Halk Cephesi de ülkenin çeşitli
yerlerinde basın açıklamaları ve yürüyüşlerle katliamı
teşhir etmiştir. Bu açıklamalardan birisi de Elazığ’da
yapılmıştır. “Katillerden Hesap Soracağız” pankartıyla
yapılan basın açıklamasına katılanlardan Ali Cem Kaya
ve Mahsun Çelik, Elazığ Sulh Ceza Hakimliği tarafından
19 Kasım 2015’te tutsak edildiler… Haksız tutuklamalarla
halkın adalet isteğini yok edemeyeceksiniz. Halklarımız
ve dünya halkları direnecek, ölecek ve adalet istemeye
devam edeceklerdir” denildi.

ÇARE YOK, YENİLECEKSİNİZ!
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“Dışkısını Yedirmek İşkence Değil”
Diyen Faşist, Bilim İnsanı Olamaz!
“Okumak
cahilliği alır,
eşeklik baki
kalır” sözünün bir kez
daha yaşam
içinde karşılığını bulduğu günlerdeyiz. Anlı şanlı ordinaryüs profesör Celal Şengör, ordinaryüs
olmanın, insan olmak için yeterli olmadığının yaşayan kanıtı adeta.
“Bir kere dışkısını yedirmek işkence
değil”
Radikal’den Armağan Çağlayan’ın sorularını yanıtlayan, aynı zamanda bir jeoloji
mühendisi olan Prof. Celal Şengör, elitist
tipik küçük burjuva aydın tipolojisine bile
rahmet okutacak laflar etmiş. Halkı aşağılayan, tepeden bakan, insanları sevmediğini
açık açık ve utanmazca itiraf eden ve bununla övünen ve bütün bunları da aydın
olmanın gereği gibi pazarlamaya kalkan
bir zavallı kişilikle! Karşı karşıyayız.
12 Eylül yıllarında Kürt halkına zorla
dışkı yedirmenin işkence olup olmadığına
dair söyledikleri, üzerinden atlanacak şeyler

değildir. Çünkü bu işkenceyi, orangutanların
birbirine dışkılarını ikram etmesiyle bir
tutmanın açıklaması, en hafifinden hastalıklı
bir beyine, faşist bir zihniyete, ırkçı bir bilince işaret ediyor.
“Kenan Evren’in yaptığı her şeyi
onaylıyorum”
Sıkı bir “askerci” olduğunu söyleyen
birinin ve yukarıda sıraladığımız hastalıklarla muzdarip bir “kişiliğin” Kenan Evren’i
sevmesi ve savunmasından daha doğal bir
şey olamazdı zaten. Tersi eşyanın tabiatına
aykırıdır.
Burada 12 Eylül’ün bilançosunu dökmeye lüzum yoktur, bunun Celal Şengör’ü
etkilemeyeceğini de biliyoruz; ancak Türkiye halklarının yaşadığı o büyük acıların
baş sorumlusunu, suçsuz günahsız göstermenin, “her şeyi siviller yapmıştı, onların
bir suçu yoktu” demek hiç de masum değildir.
Anaların döktüğü gözyaşları bile Celal
Şengör’ü yüzlerce defa boğmaya yeter.
Bu gözyaşlarına ve o dönem evlatlarını
kaybetmiş, bugün hala cesetlerine bile ulaşamamış analara diyecek bir lafı var mıdır

Celal Efendi’nin? Yoktur, olamaz da…
Biz Celal Şengör gibileriyle aynı mesleğe
sahip olan Halkın Mühendis Mimarları
olarak, başta mesleğimizin onurunu korumak adına kendisini mühendis olarak görmüyoruz. Böylesi biriyle aynı mesleğe
sahip olmaktan utanacak değiliz, sivil toplumcular gibi. Utanacak olan biz değil;
insanlıktan çıkmış, Amerikan hayranı,
Hitler hayranı, oligarşi hayranı Celal Şengör
gibileridir.
Bunların yaptıklarına bilim mi diyeceğiz
şimdi? Hocalık mı diyeceğiz? Yetiştirdiği
öğrencilere bu adam ne anlatıyor acaba
bilemiyoruz; ama insanlıktan hiç bahsetmediği muhakkak. Öğrencileri dikkat etsin
kendilerine!
Celal Şengör, nasıl bir zihniyete sahip
olduğunu açıkça ortaya sermiş iflah olmaz
bir ırkçı, kafatasçıdır; işkencecilere aşıklıktan
malül bir sapkındır. Okumuş olmanın,
profesör, ordinaryüs olmanın, insan olmaya
yetmediğini bir kez daha görmenin, en
azından böylelerini tanımak için bir kazanç
olduğunu ifade ediyoruz.

EMPERYALİZMİ SOSYALİST ÇÖZÜMLERLE VURACAĞIZ! Sosyalizm, insanın bilimsel bilgiyle dolu olmasına,
Mühendis mimarlar olarak bizler, tüm meslek grupları gibi,
birçok sorunla karşı karşıyayız. Şantiyelerde, ofislerde saatlerce
çalıştırılıyoruz; fakat emeğimizin karşılığını alamıyoruz.
Yaptığımız projeler, harcadığımız emekler, patronların cebinin
daha fazla dolmasına yarıyor.
Mesleki bilgi birikimimizi halkın ihtiyaçları için kullanamıyoruz. İçinde yer aldığımız projenin, çalıştığımız işin kime, neye
hizmet edeceğini bilmeden çalışıyoruz.
Yalnızca ihiyaç duydukları kadarlık bilgiyi bizimle paylaşıyorlar. Çoğu bilimsel bilgiyi kendilerine saklıyorlar. Hiçbir iş
güvenliği, hiçbir tedbir alınmadan fabrikalarda, şantiyelerde
çalıştırılıyoruz. Adına iş kazası derken onlar, biz ise katlediliyoruz. En demokratik haklarımız için meydanlara çıkıyoruz. Ve
topluca katlediliyoruz...
“Biliyoruz, suç kesin.
Suçlu malum; suçlu Emperyalizm!
"İyi halsiz" katillere, adil olmaktır en büyük ceza”
Evet, emperyalizmdir; azgın sömürü düzenidir bizi insanlıktan çıkaran. Emperyalizmin yoz kültürüdür bizi bencilleştiren.
Kendimize, başkalarına güvenmeyecek hale getiren. Ne için
yaşadığımızı, ne için çalıştığımızı, kim için ürettiğimizi sorgulamayacak hale getiren.
Umutsuz, güçsüz, hiçbir sorununu çözemeyen, zavallı bireylere dönüştüren emperyalizm ve işbirlikçileridir, faşizmdir bizi
meydanlarda, vahşice, kalleşçe katleden...
Bu düzen alternatifsiz değildir. Alternatif sosyalizmdir!
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kendine güvenli olmasına, kendine ve diğer insanlara güvenmesine, hayatın her alanında kolektivizmi işletmesine dayanır.
Bizler, halk için mühendislik mimarlık yapan sosyalist
mühendis mimarlarız. Halkın Mühendis Mimarları’yız. Bu
düzenin bizden çaldığı teknik bilgiyi, üretme ve yaratma becerisini, neden-sonuç ilişkileri kurma becerisini tekrar kazanma
savaşı veriyoruz. Hayatın her alanında sosyalist alternatifler
yaratarak çürümüş, düzene bir darbe de biz vuracağız!
Bu sene 26-27 Aralık’ta 3.sünü düzenleyeceğimiz Eda
Yüksel Halk İçin Bilim, Halk İçin Mühendislik Mimarlık
Sempozyumu’nda;
-Kentsel politikaları konuşacağız. Emperyalizmin kent politikalarını anlatacak, buna karşı yerinde iyileştirme projelerini,
Küçükarmutlu Mahallesi’ndeki yarışmamızı anlatacağız.
-Emperyalizmin tarım ve gıda politikalarını konuşacak, buna
karşı yapmış olduğumuz halk bahçesi örneklerini anlatacağız.
Dünyadan örnekler sunacağız.
-Emperyalizmin enerji politikalarını konuşacak, buna karşı
halkın kendi enerjisini ürettiği çözümleri, rüzgar türbini projemizi anlatacağız.
-Ülkemizdeki mühendis mimarların özel sektörde, kamuda,
üniversitede yaşadıkları sorunları, adaletsizlikleri konuşacağız.
Bu sorunların çözümünü tartışacağız.
Sempozyumumuza tüm halkımızı, meslektaşlarımızı,
emperyalizme ve faşizme karşı duran tüm aydınları çağırıyoruz.
Görüşmek dileğiyle...
HALKIN MÜHENDİS MİMARLARI

NE G20’LERİNİZ, NE BASKI YASALARINIZ SİZİ KURTARAMAZ!
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SORUDA

Kapitalizmde; üretilen her şey burjuvazinin
kar etmesi içindir.
Sosyalizmde; üretilen her şey halkın ihtiyaçları içindir.
Kapitalizm; doğanın
dengesini bozar.
Bilgi Tarihten, bilimden,
Sosyalizm; doğayla
önderlerimizden, geleneklerimizinsan
güçtür den öğrendiklerimizle güçleneceğiz sağlar.hayatının uyumunu
Kapitalizmde; bireySosyalizm nedir?
sel çıkar için bireysel çaba vardır.
Sosyalizmde; kolektif yararına,
Bu sorunun en sade tanımlarından birini komutan Che Guevara kolektif çaba vardır.
Kapitalizmde; sömürü, zulüm ve
yapar; "Bizim için sosyalizmin,
talan
vardır.
insanın insan tarafından sömürülSosyalizmde;
sömürüye, zulme
mesine son verilmesinden başka
ve talana son verilir.
tanımı yoktur."
Kapitalizm; insanı bencilleştirir,
Kapitalizm, üretici güçleri gelişyozlaştırır.
tirerek ve üretimi toplumsallaştıraSosyalizm; insanın insanlık onurak, sosyalizmin koşullarını yarattı.
runa
uygun yaşamasını temel alır.
Ve aynı zamanda toplumu değiştire-

TOPLUMLAR:
SOSYALİZM NEDİR?

1-)

cek olan işçi sınıfını oluşturarak,
işçi sınıfı ideolojisinin oluşması
sonucunu doğurdu. Bu şekliyle toplumların gelişmesindeki tarihsel
görevini yerine getirdi. Bundan sonraki aşama sosyalizm aşamasıdır.
Marks ve Engels, kapitalist toplumdan sosyalizme geçişin tarihsel
bir zorunluluk olduğunu gösterdiler.
Kapitalist toplumun, insanın insan
tarafından sömürülmesinin en üst
aşaması olduğunu, bu sömürünün
sosyalizmde ortadan kalkacağını ve
ideal toplum olan komünist topluma
evrileceğini, gösterdiler.

2-) Sosyalizmle kapitalizm
arasındaki temel farklar
nelerdir?
Kapitalizm; işsizliği, açlığı, yoksulluğu, adaletsizliği yaratmıştır.
Sosyalizm; işsizliği, açlığı, yoksulluğu, adaletsizliği ortadan kaldırmıştır.
Kapitalizmde; üretim araçları
asalak burjuvaziye aittir.
Sosyalizmde; üretim araçları
halka aittir.
Kapitalizm; konut, eğitim, sağlık, iş sorunlarını yaratmıştır.
Sosyalizm; konut, eğitim, sağlık,
iş sorunlarını çözmüştür.

3-) "Devrim için
savaşmayana sosyalist
denmez" sözünden ne
anlamalıyız?
Emperyalizmin sömürüsüne, işgaline, katliamına karşı savaşmayan,
buna göre örgütlenmeyen ve halkı da
örgütlemeyenler sosyalist olamazlar.
Önderimiz Mahir Çayan "Bütün
ideolojik ayrılıkların temeli devrim
yapmak için yola çıkmaya, savaşmaya cesaret edip etmemeye dayanır.
İşte bu yüzden 'Devrim için savaşmayana sosyalist denemez'" der.
(THKP-C Dava Dosyası syf:263)
Nerede bir haksızlık, adaletsizlik
varsa devrimci insan oradadır. Ara
yol yoktur. Emperyalizmin kuşatmasına karşı tavrı nettir. Net olmayanlar, emperyalizmin tasfiye bayrağını
taşıyanlar sosyalist değildirler.
Emperyalizmin inkarcı, teslimiyetçi tasfiyeci, icazetçi bayrağında
siyaset yapanlar sosyalist olamazlar.
Bugün emperyalizmin tüm
kuşatmasına karşı, devrim ve sosyalizm bayrağını bir kez olsun elinden
düşürmeyen Cepheliler’dir.
Sosyalist olmak; emperyalizme
karşı Alişan, oligarşiye karşı
Şafaklar olmaktır.

4-) Sosyalizm halkların
kurtuluşudur. Nasıl?
Lenin diyor ki, "Sosyalizm dışında insanlığın savaştan, açlıktan
daha milyonlarca insanın yok oluşundan kurtuluşu yoktur." (Seçme
Eserler, Cilt 1, syf:84)
Sosyalizm, halkların kurtuluşudur. Çünkü işsizlik, açlık, zulüm,
sömürü, konut, eğitim, sağlık vb.
sorunları; iş cinayetleri, trafik kazaları, yozlaşma kısacası halka zarar
veren her şey, kapitalist sistemde
mevcuttur.
Sosyalizm ise, kapitalizmin
halka açtığı tüm felaketlere karşı
çözüm bulmuştur. Aç açıkta kalmamış, işsizlik, yoksulluk ortadan
kalkmıştır. Sömürü, zulmü ortadan
kaldırmış yerine refahı, huzuru,
özgürlüğü yaymıştır.
Sosyalizmde dünya halkları;
özgürlüğe, bağımsızlığa, insanın
insan tarafından sömürülmediğine
tanık olmuştur.
Lenin şöyle der; "Sosyalizm birinin olduğu kadar diğerinin de çıkarlarını tam olarak tatmin edebilir.
Yalnızca sosyalizm onların çıkarlarını
tatmin edebilir." (Lenin, Age, syf:92)
Sosyalizm, halkların binlerce
yıllık ezilmişliğine son verir.

Sayı: 497

Yürüyüş
29 Kasım
2015

5-) Tek bir ülkede
sosyalizm mümkün mü?
"Ekonomik ve politik gelişmenin
eşitsizliği, kapitalizmin mutlak
yasasıdır. Buradan; az sayıda, evet
hatta tek başına alınmış bir kapitalist ülkede, sosyalizmin zaferinin
mümkün olduğu sonucu çıkar. Bu
ülkenin muzaffer proletaryası, kapitalistlerin mülksüzleştirmesinden ve
ülkede sosyalist üretimi örgütledikten sonra geri kalan kapitalist dünyanın karşısına çıkacak, başka ülkelerin ezilen sınıflarını yanına çekecek, bu ülkelerde kapitalistlere karşı
ayaklanma çağrısında bulunacak ve
hatta gerektiğinde sömürücü sınıfların ve onların devletlerinin karşısına askeri güçle çıkacaktır."
(Lenin, Age, syf:97)
Böyle diyordu Lenin. Ve tarih

ÇARE YOK, YENİLECEKSİNİZ!
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Lenin'i haklı çıkarmıştır. Rusya'da
gerçekleşen devrimin rehberliğinde
birçok ülkede devrimler gerçekleştirilmiştir.

6-) Kadının kurtuluşu
neden sosyalizmdedir?

Sayı: 497

Yürüyüş
29 Kasım
2015

Kapitalizmde kadın, ikinci sınıf
muamelesi görmektedir. Kapitalizm
kadını aşağılamakta meta gibi kullanmaktadır.
Bütün ezilenlerin kurtuluşu sosyalizmdedir. Ezilen sınıf, ezilen
uluslar ve ezilen cins olarak kadının
kurtuluşu da sosyalizmdedir. Bütün
bunların kaynağı özel mülkiyet rejimi, sınıflı toplum gerçekliğidir.
Sosyalizm, özel mülkiyet rejimi
ve ondan kaynaklanan bütün baskılara son verdiği oranda kadının kurtuluşunu sağlar.
Sosyalizmde kadın erkek eşitliği
vardır. Kadının üzerindeki, kadın
olmaktan kaynaklı getirdiği çifte baskıyı kaldıracaktır. Sınıflı toplum
demek, kadının ezilmesi demektir.
Sosyalizm, bunlara son verip kadının
gerçek özgürlüğünü sağlar. Sovyetler
Birliği'nde, Küba'da sağlanmıştır.
Kapitalist sistem olduğu müddetçe,
kadının kurtuluşu olmayacaktır.
Kadının kurtuluşu sosyalizmdedir.

7-) Sosyalizm tüm
halkların güvencesi midir?
Evet! Sosyalizm, kapitalizmin
yarattığı tüm sorunları çözecek olan
sistemdir. Ve güvence altına alacaktır. Gerek iş cinayetleri, konut, eğitim, sağlık vb. tüm sorunları; gerekse hak ve özgürlükleri, adalet,
hukuk sistemini güvence altına alacaktır.
Sosyalizm, insanlık onuruna
yaraşır bir hayatın, bizzat emekçiler
tarafından örgütlenmesi demektir.
İnsanlık onuruna yaraşır bir hayat,
halkın bütün hak ve özgürlüklerinin
yaşandığı, güvence altında olduğu
bir yaşam biçimi demektir. Bu
yaşamda açlık, yoksulluk, işsizlik,
zulüm yoktur. Çünkü sömürüye son
verilmiştir. Ki ancak sömürüye ve
burjuvazinin özel mülkiyetine son
verildiğinde; halkın bütün hak ve
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özgürlükleri güvence altına alınmış
olur. Sosyalizm işte bunu sağlar.
Söz konusu olan proletarya diktatörlüğüdür.
Bu yanıyla; ulusal sorunun gerçek çözümü de kapitalizmin tasfiyesiyle değil, sosyalizmde mümkündür. Stalin bu konuda şöyle demiştir: "Sermaye egemen olduğu sürece, üretim araçların da özel mülkiyet sürdükçe ve sınıflar var oldukça
ulusların eşitliği güvencelenemez,
sermayenin iktidarı sürdükçe ve
üretim araçlarına sahip olmak için
savaşılmadıkça, ulusların eşitliği ve
ulusların emekçilerinin işbirliği
sağlanamaz. Tarih, ulusal eşitsizliklerin yok edilmesi, ezilen ve ezilmeyen ulusların emekçilerinin kardeşçe işbirliği zemininin kurulması için
tek çarenin, kapitalizmin tasfiye
edilmesi ve Sovyet düzeninin kurulması olduğunu söylemektedir."

8-) Sosyalizm parlamenter
yolla iktidara gelir mi?
Gelemez. Çünkü; parlamenter
sistem emperyalizmin ve oligarşinin demokrasi oyununun bir parçasıdır. Halkın olmadığı yerde, halkın
olmadığı bir parlamentoda sosyalizmin gelmesi hayaldir. Parlamenter
sistemde “devrim olur” hayaline
kapılanlar silahlı savaştan kaçanlardır. Bedel ödemekten kaçıp, emperyalizmin icazetine sığınan reformistlerin, oportünistlerin teorisidir.
Bugün emperyalizmin, tasfiyecilikle halkları teslim almaya çalıştığı
bir dönemde, parlamenter sistemle
sosyalizmin geleceği düşüncesini
taşımak, Marksist-Leninist çizgiyi
kavramamaktır.
Lenin diyor ki; "Kapitalistler
ellerinden gelse boğazımızdan
keserler". Sınıf kininin bu kadar net
ve keskin olduğu bir süreçte; sosyalizmin silahlı savaş dışında iktidara
gelmesi imkansızdır. Tarihte örneği
yoktur.

9-) Emperyalistlerin
sosyalizme bakışı nasıldır?
Düşmandırlar. Çünkü sosyalizm
ile emperyalizm arasında can düş-

manlığı vardır. İkisi arasındaki
çelişki uzlaşmazdır. Bu nedenle,
sosyalizm ile emperyalizm barış
içinde bir arada yaşayamazlar.
Emperyalizmin, kapitalizmin tek
alternatifi sosyalizmdir.
Emperyalizm, bir avuç asalak
tekelci burjuvazinin çürümüş kapitalizmidir. Sosyalizm, burjuvazinin
yenilip yok edilmesidir. Böyle olduğu içindir ki, emperyalistler sosyalizme dair her şeye dizginsiz bir saldırı sürdürürler. Sosyalist iktidarları
karşı devrimle yıkmak, sosyalist
önderleri karalamak, sosyalist
düşünceyi tasfiye etmek için her şeyi
yaparlar. Çünkü sosyalizm, halk düşmanı emperyalistlerin sonudur.

10-) Bugünün
dünyasında sosyalistler
nasıl olmalıdır?
Devrim için sonuna kadar savaşmalıdır. Emperyalistlerle hiçbir
konuda uzlaşmamalıdır. Ki halk
düşmanlarıyla, halkın örgütlülüğünü isteyenler arasında "uzlaşma"
olması; tarihe ve bilince aykırıdır
zaten. Sosyalist düşüncenin tasfiye
edilmeye, düzen içine çekilip yok
edilmeye çalışıldığı, bugünün dünyasında sosyalistlerin görevi; sınıflar savaşının gerçekliği ve
Marksizm-Leninizm ilkelerinin ışığında halkı savaştırıp savaşı halklaştırarak umudu büyütmektir.
Devrim için savaşmanın yolu fedadan geçmektedir. Böyle olduğu
içindir ki, emperyalistlerin devasa
askeri gücünün karşısında; halkların
yaratıcılığını ve fedasını kuşanıp
büyütmektir. Sosyalistlerin görevi;
her türden liberalizme, uzlaşmacılığa, devrime ve halk değerlerinden
uzaklaşmaya rağmen Marks'a,
Lenin'e, Stalin'e, Che Guavera'ya,
Mahirler’in, Denizler’in, İbolar’ın
devrimci değerlerine sıkıca sahip
çıkmak ve bu değerlerin zerresini
bile burjuvaziye ezdirmemektir.
Bırakın bayraklardan orak-çekici
çıkartmayı, Sabo'lar gibi elde bayraklaşmayı bilmektir. Ki ancak o
zaman sosyalizmin onuruna layık
olunabilir.
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Asgari Ücret Zammına Aç Gözlü Tekeller Karşı Çıkınca
AKP Zammı, İşçinin Sırtına Yüklemeye Çalışıyor
Seçimlerden önce bütün partiler
vaat yarışına girdiler. Vaatlerinin başını asgari ücrete yapacakları zamlar
çekti. Bunun iki nedeni var.
Birincisi; ülkemizde çalışanların
% 42.9’u asgari ücretli. Başka bir
deyişle Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de çalışan nüfusun 4 milyon
970 bin 737’si asgari ücretle istihdam ediliyor.
Aileleriyle birlikte değerlendirildiğinde, 21 milyon asgari ücretle geçiniyor. Partiler için ciddi bir oy potansiyeli.
İkincisi; iki çocuklu bir ailenin
açlık sınırı 1379 TL, yoksulluk
sınırı 4492 TL. Şu anda 1000 TL
ile asgari ücret bırakalım yoksulluğu, açlık sınırının çok altında.
Halkın sorunlarına çözüm üretmeyi değil o sorunlardan kendilerine
oy devşirmeyi düşünür burjuva partiler. Ve öyle yaptılar. Bol bol vaatlerde bulundular. AKP, asgari ücreti
1300 TL’ye çıkaracağını söyledi. Seçimleri kazanınca önce asgari ücrete
zam konusunda verdiği sözleri inkar
eden açıklamalar yaptı.
Şimdi ise bir taraftan lütufmuş
gibi zam yapacağını ilan ederken,
diğer taraftan patronlarla el ele yapılacak zammı işçinin sırtına bindirmenin manevralarını tezgahlıyor.
Asgari ücrete zamla birlikte patronlar ve kiralık yazar, çizer, bilim
adamları hep bir ağızdan yapılacak
zammın yükünü ekonominin kaldıramayacağından dem vurmaya başladılar. Ardından tehditler sıralandı.
Eğer asgari ücret 1300 TL olursa;
1-Bazı işletmeler bu yükü kaldıramayacağı için çalışanların sayısını
azaltma yoluna gider. Bu işsizliği
arttırır. (Yani siz, asgari ücreti artırırsanız biz de işçileri işten atarız.)
2-İç pazara üretim yapan firmaların bir kısmı artan maliyeti fiyatlara
yansıtır. Bu enflasyonu artırır. Bazıları
ise fiyatlara yansıtmaz ve zarar eder,
bir süre sonra kapanırlar. Bu işsizliği
arttırır.

3-Maliyet artışı ihracatı düşürür.
Ülke ekonomisi zarar görür.
4-Ücretler dengesi bozulur, kayıt
dışı çalışmayı artırır.
Söylenen bunlar. Gerçekler ise
tam tersi. Asgari ücretin 1300 TL
olması ile patronların karlarında sadece küçük bir parça azalma olacak.
Hiç kimsenin batması söz konusu
değil. Gaziantep Üniversitesi Öğretim
Üyesi; Yard. Doç. Dr. Serkan Öngel
bir araştırma yapmış. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı verilerine
göre; Almanya, İspanya, Polonya ve
İtalya’daki küçük ölçekli işletmelerin
kârlılıkları ,Türkiye’deki aynı tür işletmelerle karşılaştırıldığında Türkiye’deki işletmeler; Polonya’nın
iki katı, İspanya’nın üç katı, İtalya’nın ise yine iki katı fazla karlılığa
sahip. Almanya ve Fransa, Türkiye’nin biraz üzerinde.
Orta ölçekli işletmelere bakıldığında Türkiye’deki orta ölçekli işletmeler bu sayılan ülkelerdeki aynı
tür işletmelerin hepsinden daha fazla
karlılığa, sahip. Orta ölçekli sektör
bazında Türkiye’deki işletmeler Almanya ve Fransa’yı dahi geride bırakıyor. Türkiye’deki büyük ölçekli
firmaların karlılığı Almanya, Fransa
ve İspanya’daki büyük ölçekli firmaların iki katı, İtalya ve Polonya’nınsa üç katı civarında.
Türkiye’de karlılığı sağlayan
Avrupa’nın aksine teknolojik gelişme değil, emek-yoğunluğudur.
Peki, teknolojik geriliğe rağmen
küçüğünden büyüğüne bütün işletmelerin Avrupalı rakiplerinden kat
kat fazla kar etmelerini sağlayan işçiler, ücrette ne durumdalar? İşte
orada terazi tam tersine dönüyor. Asgari ücrette Avrupa ülkeleri üç gruba
ayrılıyor. Türkiye bu sıralamada Bulgaristan, Slovenya, Romanya ve Makedonya ile en sonlarda yer alıyor.
Karlılıkta birinci sırada, asgari
ücrette sonuncu!
Çalışma saatlerine bakıldığında
ise Türkiye’de işçiler AB ortalamasından haftada 6.4 saat fazla

çalışıyor. Türkiye’de resmi, haftalık
45 saat olan çalışma süresi, AB ortalamasında 38.6, İtalya’da 36, Almanya’da ise 35 saat. Üstelik çalışanların yüzde 40’ını oluşturan yaklaşık 10 milyon kişinin haftada 50
saat ve üzerinde çalıştığı raporlarla
tespit edilmiş.
Gerçekler bu iken patronlar asgari
ücrete yapılacak zam üzerinden fırtına
kopardılar. Amaç, fırsatını bulmuşken
son haklarını da işçilerin elinden almak. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
Başkanı İbrahim Çağlar SGK priminde 3 puan indirilmesini istedi.
Yine İTO Başkanı Çağlar, Başbakan
Davutoğlu ile Çankaya’da yapılan
toplantıda asgari ücret zammının 16
milyar maliyet getireceğini söyleyerek; “İşsizlik fonunda birikmiş 86
milyar para var, o fonda biriken
paradan verilebilir” dedi. Ankara
Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ise; ilk 1-1.5 yılın yükünün
devlet tarafından karşılanmasını istedi.
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği
(TGSD) Başkanı Şeref Fayat; asgari
ücrete yapılacak yüzde 30 zammın
enflasyon dışında kalan kısmını
devletin üstlenmesini ve katkının
hükümetin belirleyeceği bir fondan
firmalara en az 3 yıllık destek olarak sağlanmasını buyurdu.
Neredeyse üste para isteyecekler.
SGK primlerini düşürmek, emeklilikten sağlık sigortasına kadar bütün
konularda kalıcı ve değişmez hak kayıplarına neden olur. Bugünü değil,
işçilerin torunlarını bile etkiler. İşsizlik
fonu, işçinin parası! İşsiz kaldığında
yararlanabileceği tek güvencesi. İşçinin
bir cebinden alıp öbür cebine koyacaklar. Devletin ödemesine gelince;
devlet dediğiniz halkın ödediği vergilerdir. Bizim ödediğimiz vergilerle
çalıştırdığınız işçinin maaşını ödeyeceksiniz. Utanın diyeceğiz, fakat
biliyoruz ki utanmazsınız!
Hak ettiğimiz ve özlemini çektiğimiz ne varsa ancak kendi ellerimizle
kuracağız!
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Çabanız Boşuna!
Umudun Türkülerini Kınık Halkıyla Birlikte Haykıracak, Kardeşlik
Halaylarıyla Dayanışmayı Büyüteceğiz!
Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği, Grup Yorum konserinin yasaklanmaya çalışılmasıyla ilgili 21 Kasım'da açıklama yaptı.
Açıklamada: "22 Kasım'da İzmir
Kınık’ta yapacağımız Grup Yorum
konserine Valilik, Çarşamba günü
keyfi bir şekilde yasak getirmiş, Kınık
Emniyet Müdürlüğü ise kararı bizlere
19 Kasım'da tebliğ etmişti. Oysa
Kınık Emniyeti 3 gündür belediyeden
anons yaptırabilmek için izin kâğıdı
istediğimizde, 'merak etmeyin konser
izni geldi, sadece emniyet müdürümüz
imza atacak' diyerek bizleri oyalıyordu.
20 Kasım'da Bölge İdare Mahkemesine itiraz ettik ve mahkemeyi
kazandık. Valiliğin yasağı hükümsüzdür. Konserimizi 22 Kasımda yapacağız" denildi.
Ve yapıldı. 22 Kasım günü Kınık
Belediyesinin bütün engellerine rağ-
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men konserimizi
yaptık. Konserden
önce polis sürekli
kapı kapı gezerek
konserde canlı
bomba patlayacak
diyerek halkı korkutmaya çalıştı.
Bunun üzerine
Halk Cepheliler
tek tek halkın kapısını çalarak; katil polislerin halkı
kandırdığını, konserimizi engellemek
için bu tür yalanlar söylediğini anlattı.
Katil polislere inanmayan Kınık halkı
canlı bomba patlayacak diyen polisle
dalga geçti ve espriler yaptı.
"Ben kaynanamı alıp geleceğim
çocuklarla eşim kalsın olursa kaynanama birşey olsun" diyerek polisin
söylediği yalanla dalga geçti. Halk,
Grup Yorum'a, devrimcilere ne kadar
güvendiğini bu tür espriler yaparak
gösterdi. Konser günü de konseri
engelleme çabalarına devam ettiler.
Konseri yapmamıza dayanamayan
katil polisler E-5 yolunu kesti ve İzmir’den otobüsle gelen kitleye; konser
iptal oldu diyerek kitlenin konsere

katılmasını engelledi.
Bütün gün boyunca konser iptal
oldu diye Kınık'ta anons yaptılar.
Konser esnasında ise 3 minibüs sivil
polis, çevikler, TOMA’lar, İzmir emniyeti bütün gücüyle Kınık'a polis
göndermişti.
Ayrıca konser alanında araya giren
sivil polisler yine bomba patlayacak
diyerek halkı korkutmaya devam etti.
Konser alanının hemen arkasında
bulunan AKP binası önünde yoğun
bir polis ablukası, TOMA vardı.
Konserden sonra, konsere katılan
kadınlardan bir kaçı eve giderek gözleme yapmaya başladı ve Grup Yorum
üyelerini evlerinde ağırladı ve Kınık
maden işçilerinin evinde yemek yendi.
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On Numara, Şans Topu, Süper Loto, Sayısal Loto, Milli Piyango,
Spor Loto, Spor Toto, Altılı Ganyan, Kazı Kazan, İddaa...

“ŞANS OYUNLARI”
ADI ALTINDA KUMAR
MEŞRULAŞTIRILAMAZ!
Halk Meclisleri köşemiz 496. sayıda teknik bir
hatadan dolayı yarım yayınlanmıştır. Okurlarımızdan özür dileyerek tekrar yayınlıyoruz.

Kumar oynamak sözde yasaktır ülkemizde... Dönem dönem etrafı özel
olarak kamufle edilerek, kumarhaneye
çevrilmiş lüks villalara düzenlenen
operasyon görüntülerini izleriz televizyonlardan.
Oysa bunların hepsi de polisin çok
iyi bildiği yerlerdir...
“Kumarhaneler Kralı” diye bir “ünvan”ın olduğu ülkemizde devletin kumarı yasakladığını, kumarın da bir
devlet politikası olmadığını kimse
iddia edemez...
Lüks otellerde, villadan bozma kumarhanelerde; burjuvaların oynadığı
kumarlar, devletin kumar politikası
içinde devede kulak bile değildir. Devletin kumar politikasının temelinde
halk vardır.

Kumar Devlet
Politikasıdır!
Kumara En Büyük
Yatırımı Yapan
AKP İktidarıdır!
On Numara, Şans Topu, Süper
Loto, Sayısal Loto, Milli Piyango,
Spor Loto, Spor Toto, Altılı Ganyan,
Kazı Kazan, İddaa...
Kapitalist düzendeki çürüme ve
yozlaşma yaşamın her alanına yansır.
Bencillik, çıkarcılık, yolsuzluk, hırsızlık, her türden ahlaksızlık devletin
bütün kurumlarında mevcuttur. Burjuvazinin, “şans oyunları” dediği kumar da bunlardan biridir.
Yoksulluk arttıkça, umudunu kumara, çekilişlere bağlamak, gittikçe
daha yaygın bir duygu haline getirilir.
Halk içinde bulunduğu yoksullukla
sürekli bir boğuşma içindedir. Ama
ne yaparlarsa yapsınlar, yoksulluktan
kurtulamazlar. Bu nedenledir ki, “daha
iyi bir yaşam”, geniş halk kitlelerinin

hiç bitmeyen özlemi durumundadır. Yoksulluğun, işsizliğin çözümü
ve daha iyi bir yaşam; elbette mücadele ve nihayetinde sömürü düzeninin yıkılmasıyla gerçekleşebilir. Fakat kapitalist sistem, kitleleri
mücadeleden uzaklaştırmak için, yoksulluktan kurtuluş umudu olarak, emeksiz para kazanmayı özendirir.
Kumar, emeksiz para kazanmanın
ve kitleleri yozlaştırmanın yollarından
sadece biridir. Kumarla, suni bir hayal
dünyası yaratılır ve kitleler sahte umutlarla oyalanır, sorunlarının kaynağının
bu sistem olduğu düşüncesinden uzaklaştırılır. Böylece kendi benliğini yitirmesi, çevresine yabancılaşması sağlanır.
Ekonomik ve sosyal bunalımın arttığı, çözümsüzlük ve yoksulluğun derinleştiği dönemlerde, toplumun büyük
çoğunluğu şans oyunları ile umut arayışına yönelir. Bu yönlendirme basın
ve TV aracılığıyla özellikle körüklenir.
Her sokak başındaki iddaa bayileri,
büfelerde de sigara ve çikolatanın yanında Spor Toto kuponları, at yarışları,
piyangolar, kazı kazanlar, TV’lerde
çok da masum görülen, gösterilen yarışma programları ile kumarı hayatımızın içine sokarlar. Televizyonlarda,
haftanın hemen her günü, günün her
saati insanların kumar oynamaları için
programlar düzenleniyor. Bir gün On
Numara, diğer gün Şans Topu, ertesi
gün Süper Loto, daha sonra Sayısal
Loto diye devam ediyor... Ayda üç kez
Milli Piyango çekilişi yapan Milli Piyango İdaresi, Spor Loto ve Spor Toto’yla beraber, Altılı Ganyan, Kazı Kazan ve İddaa ile birlikte haftanın hiçbir
anını boş bırakmıyor.

Kumarı, Umut Haline
Getiren; Giderek Artan
Yozlaşma ve
Yoksullaşmadır!
Yasalara göre; Türkiye'de kumarhane açılması yasaktır ve kumarhane

açana ve oynatana hapis cezası vardır.
Fakat kumar, "şans oyunları" adı altında yasallaştırılıp, masumlaştırılarak
bizzat devlet eliyle oynatılmaktadır.
Kumar sadece kağıt üzerinde yasadışıdır. Devlet eliyle oynatılan sanal kumarlarda, Türkiye 1 milyar dolarlık
hacimle dünya üçüncüsüdür.
Devlet, kumar ve şans oyunlarını
yozlaştırma politikasının bir aracı olarak kullanır. Özellikle emekçi-yoksul
semtlerde, gecekondu mahallelerinde,
kıraathanelerin, “kulüp”lerin çoğalması,
“küçük çaplı” kumarın adeta masumlaştırılıp meşrulaştırılması bu
politikanın sonucudur. Devletin şans
oyunları olarak adlandırıp masumlaştırdığı kumarı, umut haline getiren
yoksulluktur. İşsizlik, yoksulluk ve
kültürel dejenerasyon, yozlaşma, sosyal
kültürel imkanın darlığı, yoksul emekçi
halkı kahve kültürüne yöneltmekte,
buralar da yer yer kumara açılan bir
kapıya dönüşebilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’ne, gelmiş
geçmiş kumara en büyük yatırımı yapan AKP iktidarıdır. İstatistiklere göre;
Milli Piyango İdaresi’ne bağlı şans
oyunlarının satış gelirleri, AKP'nin
iktidarda olduğu son 10 yılda 4 kat
artış göstermiş ve Türkiye’de Milli
Piyango’dan İddaa’ya, Ganyan’dan
Loto Toto’ya varıncaya kadar şans
oyunu adı altında kumarda dönen para
9 milyar doları bulmuştur.
Kumar, çok eskilerde, gizli ve hep
karanlık, kuytu yerlerde oynanırdı. Şimdi
her yerde aleni oynanır hale geldi. Neredeyse her yerde, istediğiniz türde
kumar oynayabileceğiniz bir bayii veya
bir kazı kazancı var. Şans oyunları bayileri, dağ başındaki bir köyden, şehrin
en dışındaki gecekondulara kadar yayılmış durumdadır. Devletin Maliye
Bakanlığı’na bağlı Milli Piyango, Spor
Toto, Süper Loto, Sayısal Loto, Hemen
Kazan, Şans Topu, İddaa, Müşterek
Bahis, Ganyan, On Numara gibi bahis
oyunları her geçen gün yaygınlaşıyor.
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Özellikle futbol maçlarına
bahis yapılarak oynanan
"İddaa" oyunu futbolu bir
“kumar aracına” dönüştürdü.
Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü, Spor Toto Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü.. gibi kurumlarla
bizzat devlet eliyle oynatılan
kumarlardır.
Devletin, Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı, 2014
‘te, Milli Piyango İdaresi’ne ait şans oyunları lisansını, 2 milyar 755 milyon dolara,
Besim Tibuk’un başında olduğu Net
Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu‘na
sattı. İhaleyi alan firma “Mevcut
sisteme yeni oyunlar ekleyeceğiz”
dedi. Yani ülkemiz insanlarının hem
bilinçlenmesini engellemek ve yozlaştırmak, hem de zaten yoksulluk
ücreti olan ceplerindeki parayı çalmak
için yeni tuzaklar kuracaklar.
Ankara Ticaret Odası (ATO)'nın
son raporuna göre; ilk Türkçe kumar
sitesini, 2000 yılında, Anthony Mataye adlı bir Amerikalı kurmuş. Kumar tutkunlarının yüzde 2.5'ini Türkiyeliler'in oluşturduğunu ortaya çıkaran Mataye, Güney Amerika yakınlarındaki Antigua isimli bir adaya
giderek kumar lisansı alıyor.
Devlet Denetleme Kurulu'nun raporunda yer alan bir araştırmaya
göre; 18 yaşın altında bulunan gençler
yoğun bir şekilde şans oyunlarına
yöneliyor. Yasal yaş sınırı on sekizin
altındakilerin yüzde 28,4'ü Sayısal
Loto, yüzde 25,9'u Piyango, yüzde
25,9'u İddia, yüzde 19,8'i de Hemen
Kazan oynuyor. Kredi kartı ile para
yatırarak oynanan online okey oyunu
bile kumar bağımlılığına kapı açıyor.
Kumara elini kaptıran, bir süre sonra
vücudunu, yaşamını, beynini kaptırıyor ve yozlaşıyor. Bu tablonun sorumlusu devlettir. Ve Halk Meclisleri
olarak buna izin vermeyeceğiz.

“Ekmek Parası” ya da
“Şans Oyunları”...
Kumar Hiçbir Şekilde
Meşrulaştırılamaz!
“Şans oyunları” adı altında açılan

40

kumar oyunları, yoksul halkın yaşadığı tüm mahallelerde, devlet eliyle
ruhsatlı olarak açılmıştır.
Yani kumar devlet eliyle mahallelerimize sokulmuştur. Ceplerimizdeki son kuruşlarımız da “şans oyunları” adı altında, bu yasal kumar yöntemleri ile çalınmaktadır...
Bu kumar oyunlarının yasal olarak
açılmış bayiler olmasının hiçbir önemi
yoktur.
Mahallelerimizde yasal ya da yasadışı oynanan kumara izin vermeyeceğiz...
Kahvehaneler halkımızın kültüründe vardır. Özellikle erkeklerin
otorup sohbet ettiği, birbirini gördüğü,
vakit geçirmek için oyun oynadığı
yerlerdir... Kahvehaneler Anadolu
halklarının gerçeğidir.
Çayına, kahvesine iskambil oyunları oynamayı da biz devrimciler
onaylamamakla birlikte bir gerçekliktir.
Ancak iskambil oyunları adı altında, kahvehanelerde kumar oynatan
kahvehaneler vardır...
Kumar oynamak ve oynatmak
kardeşinin cebinden çocuklarının rızkını çalmaktır.
Yine bugün bir çok kahvehanede
emperyalist tekellerin “otomat” denilen kumar makineleri bulunmaktadır... Hatta neredeyse kumar makinesi bulunmayan kahvehane istisnadır.
Otomat denilen bu makinalar, kumar oyununu ilkokul yaşlarındaki
çocuklara kadar indirmektedir...
Emperyalistlerin halkları iliklerine
kadar sömürdükleri yetmezmiş gibi
bu makinalarla çocuklarımıza verilen
harçlıklara kadar göz dikmişlerdir...

Kumar oynatan kimi
esnaflar bunu “ekmek
parası” adına savunmaktadır. Kimi esnaflar
ise “biz oynatmazsak
başka mahallelere gidip orada oynarlar”
diye kumar oynatmayı
savunmaktadırlar.
Hangi gerekçe ve görünüm altında olursa olsun kahvehanelerde kumar oynanmasına ve oynatılmasına izin vermeyeceğiz...
Tüm kahvehanelerdeki para otomatları bulunduran kumar makineleri
belirlenen süreye kadar kaldırılmalıdır.
Bu süre içinde bu makinaları bulunduranlar, bunun karşılığında halkımızın belirlediği bir ceza verilmelidir...
Yine iskambil oyunu adı altında
kahvehanelerde kumar oynatmak
suçtur... Kumar oynatan kahvehaneler
uyarılmalı ve buna rağmen oynatılması durumunda halkın belirlediği
ceza verilmelidir.
Ganyan, toto, loto, iddia, piyango
gibi “şans oyunu” adı altında düzenin
yasalarına göre açılması, buraların
devletin “yasal kumar” bayileri olduğu gerçeğini değiştirmez... Halkımızın umutlarını sömüren faşizmin
yasalarının, halkın yasaları karşısında
bir hükmü yoktur.
Halkımızın umutlarının sömürülmesine izin verilmeyecek.
Yasal kumar bayileri halkımız tarafından belirlenen süre içinde kapatılmalıdır. Bu bayilerin kapatılmesı zamana yayılıp sürüncemede kalmaması
ve bir an önce kapatılması için kendilerine tanınan süreye kadar halka verdiği zararın bedelini ödemelidir...
Halkımız; uyuşturucu, kumar evimizin içindeki ailemizi, yuvamızı
dağıtan en tehlikeli düşmandır...
Uyuşturucunun, kumarın ailemizi-yuvamızı dağıtmasına, ocağımızı
söndürmesine izin vermeyelim... Bu
mücadelede Halk Meclisleri’nin yanında yerinizi alın. Faşizmin halkımızı
yozlaştırma politikalarına izin vermeyelim...
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22 Kasım Günü, Gazi Mahallesinde Halk Meclisi Toplantısı Yapıldı

HALK MECLİSLERİ’NDE BİRLEŞELİM,
ÖRGÜTLENELİM, HESAP SORALIM!
ÇÜRÜMÜŞ DÜZENE KARŞI TÜM MAHALLELERDE
HALK MECLİSLERİ’Nİ KURALIM!
Halk Meclisleri Kurultayı 22 Kasım’da gerçekleştirildi. Gazi Mahallesi Anatolia Düğün Salonu’nda yapılan kurultay saat 18.00’da başladı.
Kurultayın başlangıcında Halk
Meclisleri’nin işlevi ve faaliyetleri
üzerine konuşmalar yapıldı. Sorunların kaynağının bu düzen olduğu,
çözümün halk iktidarı olduğu vurgulandı. Konuşmada; “Sorunlarımızın
çözümü Halk Meclisleri’nde örgütlenmektir. Sorunlarımızın çözümünü
başkalarından beklemek doğru değil.
Sorunlarımızı biz çözeceğiz, hep beraber çözeceğiz” denildi.
Halk Meclisi adına yapılan konuşmalarda “Bizim sorunlarımızı
devlet çözmüyor. Ankara’daki meclis
çözmüyor. Bizim sorunlarımız onların
kapısından hep geri dönüyor. Bizim
Ankara’daki zübüklere ihtiyacımız
yok. Biz onların güdeceği koyunlar
değiliz. Biz kendi sorunlarımızı çözebilecek, karar alabilecek insanlarız” denildi. Meclisin oluşumu, işleyişi anlatıldı. Nasıl örgütleneceği,
nasıl sorun çözeceği, faaliyetlerini
nasıl bir işleyişle yürüteceği anlatıldı.
Konuşmaların ardından soru-cevap
kısmına geçildi.
Daha sonra Halk Meclisi Komis-

yonları adına konuşmalar yapıldı. Hukuk ve Adalet Komisyonu adına yapılan konuşmada komisyonun işlevi
anlatıldı. Halk mahkemelerinin adaletinin, gerçek adaletin burada hayata
geçtiği anlatıldı. Halkın sorunlarına
nasıl çözüm getirildiği konuşuldu.
Halkın Esnafları Kooperatifi ve Pazarcılar Meclisi adına konuşmalar yapıldı. Kooperatifin amacı hedefleri
anlatıldı. Kooperatifin üye çalışmaları
yaptığı faaliyetlerine başladığı anlatıldı.
Halk Meclisi adına yapılan konuşmalarda Halk Meclisleri’nin yardım
kurumu olmadığı, halkın dayanışmasını örgütlemek üzerine çalışma yaptığı
anlatıldı. Halk Meclisi Dayanışma
Komisyonu adına yapılan konuşmalarda dayanışma sandığı çalışmaları
anlatıldı. Bunun yanında Gönüllü Eğitim Topluluğu çalışmaları anlatıldı.
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nde
çocuklara, okullarda verilmeyen eğitimin verildiği, bu dayanışma sandığı
çalışmaları sayesinde dernekte sınıflar
oluşturulduğu, sıralar alındığı, eğitim
verildiği belirtildi. Dayanışma sandığının Halk Meclisi’nin her üyesinin
denetimine sonuna kadar açık olduğu
anlatıldı. Bu sandıktaki paranın nasıl
kullanılacağına Meclis Komisyonu’nun karar verdiği konuşuldu.

Yozlaşmaya Karşı Mücadele Komisyonu adına konuşma yapıldı. Konuşmada; “Bu mücadeleye sokak sokak, ev ev insanlar yardım etmeli.
Uyuşturucu bağımlılarının tedavisi
için yardım etmeli” denildi. Herkesten
bu mücadeleyle ilgili öneri istendi.
Hasan Ferit’in dedesi Mustafa dede
bir konuşma yaptı. “Bu mücadele
İstanbul’un her tarafına yayılmalı.
Buna karşı bir olmak, bütünleşmek
zorundayız” dedi. Aile komisyonu
adına ailelerden Gülseren abla konuşma yaptı. Ailelerin bu mücadeleye
katılması gerektiğini, yozlaşmayı engelleyecek olanın aileler olduğunu
anlattı. Güvenlik Komitesi adına konuşma yapıldı. “Faşizme karşı her
türlü araçla direnmek meşrudur”
denildi. Güvenlik Komitesi’nin amacının mahalle güvenliğini sağlamak;
mahalleyi faşistlerin, gericilerin saldırılarından korumak, polis saldırılarından korumak olduğu anlatıldı.
Halkın Mühendis Mimarları kendi
çalışmaları hakkında kısa bilgiler
verdi. Gazi Mahallesi’nde Sekizevler
bölgesinde bir halk bahçesi kurma
çalışması yaptıkları ifade edildi. Toplantıya 500 kişi katıldı.

ÇARE YOK, YENİLECEKSİNİZ!
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Komitelerle Büyüyor,
Halk Meclisi’nde Çoğalıyoruz

Sayı: 497

Yürüyüş
29 Kasım
2015

15 Kasım’da Sekizevler ve Düz
bölgesi, çalışmalarına afişleme ile başladı. Yeni komitelerle çalışmaları hızlandıran Gazi Halk Meclisi, toplam
800 afişi Gazi girişinden Sekizevler
gecekondularına kadar tamamladı. Sekizevler komitesi 2 kişiyle sokak sokak
kuşlama yaparken, 2 kişi de kapı kapı
bildiri dağıttı. Düz bölgesinde de Halk
Meclisi’nin çevresindeki evlere kapı
çalışması yapıldı. 50 ailenin kapısı
çalındı, 22 Kasım’da yapılacak Büyük
Halk Toplantısı’na çağrıldı.
Yeni komitelerle çalışmaları arttıran
Nalbur bölgesinde çocuklarla, eşlerle
aile boyu kapı çalışmasına çıkıldı. Sivas’ın Zara ilçesinin Ahmethacı Köyü
Derneği’nde bir toplantı yapıldı. Toplantı öncesinde 13.00-16.00 saatleri
arasında Yürüyüş Dergisi ile birlikte
köy derneğinin sokağında kapı çalışması
yapıldı. Bildiri verildi, dernekte yapılacak toplantıya çağrı yapıldı. 16.0017.00 saatleri arasında da megafonla
sesli çağrı yapıldı. Devrimcileri yakından tanımayan, Halk Meclisi’nin
çalışmalarından haberdar olmayan bir
kesim ile yapılan toplantıya 10 kişi
katıldı. Burada Halk Meclisi anlatıldı,
çalışmalar ve yapılmak istenenler anlatıldı. Sorulan sorulara cevap verildi;
devrimciler anlatıldı. Sonuç olarak 22
Kasım’da orada olacaklarını söyleyerek
ayrıldılar.

Gazi Mahallesi Dört Bir
Yandan Halk Meclisi
Afişleriyle Donatıldı!
17 Kasım’da Son durak bölgesinde
kapı çalışmaları devam etti. Esentepe
Mahallesi’nde yapılan kapı çalışmasında halkla sohbet edildi, Büyük Halk
Toplantısı’na çağrı yapıldı. Düz bölgesinde halkın öğretmenlerinden bir
kişi gündüz kapı çalışması yaptı. Eski
karakol durağının arka sokaklarında
yapılan kapı çalışmasında halktan
olumlu tepkiler alındı. Halk Meclisi’nin
çalışmalarından dolayı teşekkür edenler
oldu. Sekizevler bölgesinde de 2 kişi
kapı çalışmalarına devam etti. Nalbur
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bölgesinde 3 kişilik bir ekip ertesi gün
ev toplantısı yapacakları sokakta kapı
çalışması yaptılar. Yaklaşık 10 kişinin
katıldığı bir başka ekip de Nalbur Parkı’nın çevresindeki 2 sokakta kapı çalışması yaptılar. 21.00’dan 22.00’a
kadar kapı çalışması devam etti. Aynı
günün gecesi afiş çalışması yapıldı. 4
ayrı ekiple 4 bir koldan Gazi’nin tüm
bölgelerine afiş yapıldı. 10 kişinin katıldığı afiş çalışmasında halkın matbaası
olan duvarlar, Halk Meclisi afişleriyle
donatıldı. 1800 adet afiş yapıldı. Gece
saat 03.00’da çalışma bitirildi.

Çalışmalar Sokak Sokak,
Ev Ev Aralıksız Sürdü
18 Kasım’da Sekizevler bölgesinde
de yeni insanların katılımıyla sesli çağrıya çıkıldı. 10 kişilik bir ekiple Sekizevler bölgesinde sokak sokak gezildi.
Kapıların zillerine basıldı, kapı önlerine
bildiri bırakıldı, bir taraftan megafonla
ajitasyonlar çekildi, bir taraftan kuşlama
yapıldı. Sloganlarla sesli çağrılarla coşkulu geçen çalışma 19.00 -22.00 saatlerinde yapıldı. 2 kişilik bir afiş komitesi
de 18.00- 20.00 saatlerinde Nalbur
bölgesinden Sekizevler’e kadar olan
ara sokaklarda 200 adet afiş yaptı.
Nalbur bölgesinde de gündüz iki kişilik
bir komite motosikletle sokak sokak
dolaşarak kuşlama yaptı. Akşam saat
19.00-20.30 arasında bir evde ev toplantısı yapıldı. 12 kişinin katıldığı
sohbet şeklinde geçen toplantıda Büyük
Halk Toplantısı anlatıldı. Gelenler Halk
Meclisi ile ilgili düşüncelerini yapılan
çalışmaları anlattılar. Mahallenin sorunları ile ilgili çözüm önerileri üzerinden sohbet edildi. Gelen herkese
çevresindeki insanlara dağıtması için
bildiri verildi. Ayrıca yaklaşık 10 kişilik
bir ekip de Büyük Halk Toplantısı’nın
yapılacağı Anatolia Düğün Salonu’nun
çevresinde kapı çalışması yaptı. Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımının da yapıldığı çalışmada onlarca evin kapısı
çalındı. 95 dergi, yüzlerce bildiri halka
ulaştırıldı. Büyük Halk Toplantısı’na
çağrı yapıldı. Aynı günün gecesi yine
yeni bir komite ile afiş çalışması yapıldı.

3 koldan 7 kişinin yaptığı afiş çalışması
03.00’a kadar sürdü ve 800 afiş asıldı.

Gazi Halk Meclisi Halkın
Olduğu Her Yerde!
19 Kasım sabah saatlerinden itibaren sesli çağrı aracı afişlerle kaplandı ve emekçi Gazi sokaklarını dolaşmaya başladı. Grup Yorum şarkıları
eşliğinde ajitasyonlar çekilerek Büyük
Halk Toplantısı’nın duyurusu yapıldı.
Akşam saatlerine kadar çağrılar devam etti. Sabah saatlerinden itibaren
Gazi’nin her yerinde kuşlamalar yapıldı. Hastane önleri okul önleri parklar. halkın olduğu her yerde gönüllü
Halk Meclisi çalışanları ile Halk
Meclisleri’nde örgütlenme çağrısı
yapan kuşlamalar yapıldı.
Düz bölgesinde öğlen saatlerinde
Gazi Halk Meclisi önünde masa açıldı. Açılan masada Yürüyüş dergisinin
tanıtımı yapıldı. 17.00’a kadar açık
kalan masada binlerce bildiri Gazi
halkına ulaştırıldı, Büyük Halk Toplantısı’na çağrı yapıldı. Bu çalışma
sırasında 1 kişi “Bu meclis benim
de meclisim” diyerek çalışmaya katıldı. Düz bölgesinde 19.30-22.00
saatlerinde de kapı çalışması yapıldı.
Hayatın içinde halkın olduğu her
yerde olan Halkın Avukatları, 5 kişilik
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bir ekiple tek tek binalara girerek tüm
kapıları çaldılar; “Gelin tüm sorunlarımızı Halk Meclisleri’nde beraber
çözelim” dediler.
Sekizevler bölgesinde kapı çalışmaları kalınan yerden devam etti. Nalbur
bölgesinden gençler ile Sekizevler bölgesinden gençlerden oluşan 7 kişilik
bir ekip afiş çalışması yaptı. Nalbur’dan
Sekizevler’e kadar ara sokaklar, Pazar
Caddesi afişlerle donatıldı. 20.00-22.00
saatlerinde yapılan çalışmada 500 afiş
asıldı. Ayrıca Nalbur bölgesinde kurulan
Perşembe Pazarı’nda iki kişi bildiri dağıtımı yaptı. Önlüklerle sesli çağrılarla
yapılan bildiri dağıtımı 3 saat sürdü,
binlerce bildiri Gazi halkına ulaştırıldı.
Büyük Halk Toplantısı’na çağrı yapıldı.
Nalbur bölgesinde bir ev ziyareti yapıldı.

Mahallelerinde yaşadıkları bir sorunu
Halk Toplantısı’nda dile getirmeleri
üzerine konuşuldu.

Son Gün Son Saate Kadar
Büyük Halk Toplantısının
Çalışmaları Devam Etti!
20 Kasım’da sabah erken saatlerde
sesli çağrı aracı afişlerle donatılarak
Gazi sokaklarını dolaştı. Sokak sokak
ajitasyonlarla Büyük Halk Toplantısı’nın
duyurusu yapıldı. Gün boyunca Gazi’nin
tüm mahallelerinin tüm sokaklarında
kuşlama yapıldı. On binlerce kuşlama
Gazi sokaklarına saçıldı. İsmetpaşa Caddesi üzerinde masa açıldı. 13.00’dan
17.00’a kadar açık kalan masada yüzlerce
Halk Meclisi bildirisi dağıtıldı, toplantıya

çağrı yapıldı. Yeni insanlar çalışmalara
katıldı, bildiri verilerek çevresinde bildiri
dağıtması sağlandı. 20 Kasım akşamı
tüm Halk Meclisi çalışanları bir araya
gelerek Büyük Halk Toplantısı’nın çerçevesini belirledi.
21 Kasım’da sesli çağrı aracı duyuru
yapmaya devam etti. Aynı şekilde sokaklar kuşlamalarla donatılmaya devam
etti. 50 kişinin katıldığı toplu dergi
dağıtımında 1000 adet de bildiri dağıtıldı, toplantı anlatıldı. Megafonla yapılan konuşmalarla Büyük Halk Toplantısı’na çağrı yapıldı.
Gülsuyu: Gülsuyu Mahallesi’nde
Büyük Halk Meclisi Toplantısı için kapı
çalışması yapıldı. 21 Kasım saat 15.00’da
başlayan kapı çalışması 17.00’da sona
erdi. 200 bildiri halka ulaştırıldı.

Sayı: 497

Yürüyüş

Herkes Sussa Bile Biz Adalet Talebimizden Vazgeçmeyeceğiz!
Mahalleler Adalet Yürüyüşüne Hazırlanıyor...
27 Kasım Cuma günü Günay Özarslan’ın katledildiği yerde başlayacak olan
Büyük Adalet Yürüyüşü hazırlıkları tüm
hızıyla sürüyor. Komiteler kuruluyor,
ozalitler asılıyor, kapı kapı çalışma yapılıyor. İşte bazıları;
Bağcılar: Yürüyüşün duyurusu için
23 Kasım’da yazılamalar yapıldı. Ayrıca
sokak ve caddelere 6 adet ozalit afiş
asıldı. 24 Kasım’da ise afiş ve kapı çalışmaları yapıldı. 24 Kasım’da sabah ilk
iş olarak Karanfiller Kültür Merkezi’nin
camına “Günay, Dilek, Ferit, Berkin,
Soma, Ankara, Suruç… Adalet için Yürüyoruz! 3 Gün Kaldı” yazılı döviz
asıldı. 2 adalet gönüllüsü tarafından yapılan dağıtımda 30 adet bildiri tek tek
konuşularak halka ulaştırıldı. Göztepe
Mahallesi’nde 20 ev gezildi, yürüyüş
çağrısı yapıldı. Yenimahalle’de yazılamalar yapıldı. Yürüyüş yolunda 2 ozalit
asıldı.
25 Kasım’da ise, kapı çalışmasına

devam edildi. 7-8-9. sokaklardaki evlerin
kapıları tek tek çalınarak yürüyüşe çağrı
yapıldı.Yürüyüş yolunda yaklaşık 100
bildiri dağıtıldı. Tavukçu Köprü Caddesi
üzerinde 1 dolmuşta konuşma yapıldı.
27 Kasım’da Bağcılar’da Günay
Özarslan’ın katledildiği yerde başlayacak
olan “Adalet İçin Büyük İstanbul Yürüyüşü” çalışmaları coşkuyla sürüyor. Yürüyüşün duyurusu için 23 Kasım’da yazılamalar yapıldı. Ayrıca sokak ve caddelere 6 adet ozalit afiş asıldı. Adalet
gönüllüsü olmak için gelen 1 kişi ile
görüşüldü ve birlikte neler yapılabileceği
planlandı. Çalışmaya katılması için toplam 11 kişi ile de birebir konuşuldu.
Bağcılar Halk Cephesi; “Son 3 günde
ise çalışmalar tamamen yoğunluk kazanacak. Adalet gönüllüleri çalışmaya katılmaya çağırıyoruz” diyerek katılım
çağrısı yaptı.
24 Kasım’da ise afiş ve kapı çalışmaları yapıldı.
Gazi: 23 Kasım’da Günay Özarslan
Direniş Sokağı’nda Büyük Adalet Yü-

29 Kasım
2015

rüyüşü ile ilgili toplantı yaptılar. 20
kişinin biraraya geldiği toplantıda “Bu
süreçte adalet istemenin, adalet mücadelesi vermenin sorumluluğu Cephelilerdedir, herkes sussa bile Cepheliler
adalet mücadelesinin en önünde olacaklar” denildi. Sekizevler, Nalbur, Düz,
Ovacık, Sondurak bölgelerinde ozalit
yapmaya çıkıldı.
Okmeydanı: 25 Kasım’da Okmeydanı Sağlık Ocağı bölgesinde Halk
Cepheliler Büyük İstanbul Yürüyüşü
için 5 adet yazılama ve 1 adet ozalit
yaptı. Çalışma 40 dakika sürdü, çalışmaya 4 kişi katıldı. Yazılamalar “Bağcılar’dan Kartal’a İstanbul’u Yürüyoruz” ve “Adalet için İstanbul’u Yürüyoruz” şeklindeydi.Aynı gün, Halk
Cepheliler Büyük İstanbul Yürüyüşü
için Okmeydanı Piyalepaşa’da kahvelere girerek halka ajitasyon çektiler.
Halk adalet yürüyüşüne davet edildi.
Çalışma 1 saat sürdü. Çalışmaya 6
kişi katıldı.
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Adalet Mücadelesi Halkların Kurtuluş ve Onur Mücadelesidir

Adalet Talebimizden Vazgeçmeyeceğiz!
“Adaletin rengi kırmızıdır
Nasıl damarda durmazsa kan
Öyle kanar yaralarımız
Unutmasın zalim düşman
Yanardağın lavı
Şehitlerimizin kanı
Umudumuzun zaferi
Halkın partisi ile geliyoruz”
Sincan Hapishanesi
Özgür Tutsakları
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Adalet kelimesi, Türk Dil Kurumu sözlüğünde
1- Yasalarla sahip olunan hakların
herkes tarafından kullanılmasının
sağlanması
2- Hak ve hukuka uygunluk,
hakkı gözetme
3- Bu işi uygulayan, yerine getiren
devlet kuruluşları
4- Herkese kendine uygun düşeni,
kendi hakkı olanı verme, doğruluk
biçiminde tanımlanıyor.
Bu tanımlardan yola çıkarak hemen birkaç hususun altını kalınca
çizmek istiyoruz.
Adaletin yasa ile hiçbir ilgisi yoktur.
Adaletin hukuk ile hiçbir ilgisi
yoktur.
Adaletin devlet kuruluşlarıyla hiçbir ilgisi yoktur.
Ya da daha doğru ifadesi şu olur:
Yasadan sözedildiği yerde adalet
yoktur.
Hukukun olduğu yerde adalet
yoktur.
Devletin olduğu yerde adalet yoktur.

Peki Neden?
Çünkü adalet, sınıfsal bir kavramdır. Ve gerçekte adalet kavramı,
adaletsizlikle birlikte var olmuştur.
Adaletsizlikler karşısında insanın
içinden yükselen isyan duygusunun
adı olmuştur adalet.

Adaletsizlik Nedir Peki?
Adaletsizlik, insanların ortak olarak ürettiklerine bir kısım insanların
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el koyarak, üretenlerin emek ürün“…Hiç kimse köle doğdu diye
lerini ellerinden almasıdır. Adaletsuçlanamaz; ama özgürlük uğruna
sizliğin kaynağı özel mülkiyettir yani
savaşımdan kaçmakla kalmayıp kösömürüdür. Yani ilk sınıflı toplumla
leliğini haklı bulan ve onu öven bir
birlikte adaletsizlik ve adalet kavköle haklı olarak, öfke, tiksinti ve
ramları sınıflar mücadelesinin konusu
nefret duyguları uyandıran bir aşaolmuştur.
ğılık parazit, bayağının bayağısı bir
İnsanın insan tarafından sömüköledir.’’
rülmesi adaletsizliğin nesnel zemiEvet o nedenle adaletsizlikler karnidir. Ve bu nesnel zemin üzerinden
şısında hiçbir zaman susmadık. Eliadaletsizlik kendini yeniden ve yemizde ne varsa gücümüz neye yetiniden üretir. Devlet ve hukuk da söyorsa o oranda direndik ve savaştık.
mürücü sınıfların temsilcileri olarak
Yeri geldi susarak direndik. Yeri
bu adaletsizliği korur ve disipline
geldi en gür sesimizle haykırarak.Yeri
eder.
geldi bir basın açıklamasıyla vurduk,
Adalet mücadelesi o nedenle söyeri geldi lavla, roketle... Yeri geldi
mürüye karşı bir mücadeledir.
taşla savunduk yeri geldi pombalıyla
Adalet mücadelesi insanın emekleşle’ yeri geldi çadırlar kurduk ,
ğine yabancılaşmasına karşı verilen
halaya durduk yeri geldi mahkeme
bir mücadeledir.
salonlarını kürsü eyledik..
Adalet mücadelesi ekmek mücaSusmadık, Vazgeçmedik,
delesidir.
Teslim Olmadık
Adalet mücadelesi onur mücadelesidir çünkü onur insanın bilinçli
Adaletsizlikler karşısında sussaydık,
emeğidir.
yılsaydık, geri adım atsaydık, görmezAdalet mücadelesi iktidar mücaden gelseydik sineye çekseydik bir
delesidir; çünkü her devrimin temel
daha ayağa kalkamazdık. Ruhu topal
meselesi iktidar sorunudur. Bu nekölelere dönerdik. Emperyalizmin, fadenle adalet, yıkmayı hedeflediğimiz
şizmin beynimizi teslim alarak yaptığı
devlet kurumlarının yıkıntıları üstünde
köleleştirme politikaları karşısında
boyverecektir.
yenik düşerdik. Hayır asla yenilmedik.
Adalet mücadelesi insanın insan tarafından sömürülmesine
Çadırlarımız Oturup Beklediğimiz Yerler Değil;
son verme yani sınıfsız bir toplum
Halkla Kurduğumuz Köprülerdir...
mücadelesidir.
Adalet mücadelesi, özgürlük
Her çadırımız bir örgütlenme yaratır.
mücadelesidir. Adalet mücadelesi,
Çadır eylemi protesto hakkıyla sınırlı
insan kalma mücadelesidir. Adalet
mücadelesi uğruna yaşanacak ve kalmadan bir sokağı, bir mahalleyi işgal
uğruna ölünecek yaşam gerek- etmektir bir bakıma. Dosta düşmana "Bizi
çemizdir. İsyanımızın sesi Grup dinleyin" ısrarıdır.
Yorum’un bir şarkısında en yalın
Faşizmin bizi tekelci medyaya, beş ya
haliyle sorduğu gibi;
da on dakikalık basın açıklamalarına mah“..Zulme susarsa
kum etmesine izin vermeyeceğimizin ilaNe yaşar bu can?
nıdır. Propaganda mevzilerimizdir.
Adalet yoksa hayat ne?..”
Vatan topraklarının her bir metrekareAdaletsizliğin dayatıldığı bir
düzende isyan etmek haklı ve sinin bizim olduğunun kanıtıdır. Düşmanla
meşrudur. Adaletsizliğe teslim aramızdaki irade savaşıdır kimi zaman.
olmamak için her türlü yolla diHiçbir statükoya hapsolmayacağımızın,
renmek ve savaşmak haktır.
teslim olmayacağımızın sembolleridir.
Lenin’in söylediği gibi
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Çünkü biliyoruz ki teslim olmayanlar
ölmez! Biliyoruz ki ancak vazgeçmeyenler kazanır. Birçok dinin inancın da
kutsal buyruğu zulme karşı boyun eğmemek, haksızlığı sineye çekmemektir.
Biz ki halkız! Halkın bilgeliğiyle insanlık
tarihinin bilinciyle adalet istiyoruz.
Yüzyılların adaletsizliğini Dilek
için adalet isterken haykırıyoruz...
Berkin için adalet isterken...
Hasan Ferit için adalet isterken..
Günay için adalet isterken...
Kürt halkı için adalet isterken...
Roboski’nin, Lice’nin, Silvan’ın

hesabını isterken haykırıyoruz...
Parasız eğitim isterken..
Halk çocuklarının katillerine ceza
isterken, asgari ücretin de altında
maaşla çalışmaya mahkum edilen işçilere onurlu bir yaşam için gerekli
ücreti isterken...
Her gün iş cinayetlerinde katledilen
işçilerin hayat haklarını savunurken,
cesetleri kıyılara vuran Suriye halkları
için emperyalizmi lanetlerken, her biçimde, her durumda her şartta elimizde
ne varsa onunla savaşıyoruz.
Adalet için yürüyüşler düzenliyor,

çadırlar kuruyoruz. Alibeyköy, Sarıgazi,
Bağcılar’da adım adım adalet için yürüyoruz. Küçükarmutlu’da adalet için
kurduğumuz çadırda açlık grevimiz sürüyor. Adalet çadırlarımız hiçbir statükoya hapsolmayacağımızın, teslim olmayacağımızın sembolleridir. Bu düzene
ait hiçbir kuralı, kurumu, düşünceyi hayatımıza sokmayacağımızın ilanıdır.
Adalet bütün gaspedilmiş haklarımızı geri alma mücadelesidir. Bu nedenle adaletsizliğe teslim olmayacak
son hücremize kadar direneceğiz.

Katil Polis!
Saldırılarla Halkın
Kinini ve Öfkesini
Büyütüyorsunuz!
Sarıgazi’de 15 Kasım’da Halk Cephesi Büyük Adalet
Yürüyüşünü gerçekleştirdi. Saat 15.00’da Vatan İlköğretim
Okulu önünde toplanmaya başlayan kitle sloganlarla halkı
yürüyüşe çağırmaya başladı. Saat 15.45’te diğer mahallelerin
tamamının katılmasıyla kitle Vatan İlköğretim Okulundan
yürüyüşe başladı. Yaklaşık 250 kişilik kitle Demokrasi
Caddesinde alkışlarla, sloganlarla yürüyüşe devam etti.
“AKP’nin Katlettiği Halkımız İçin Adalet İstiyoruz / Halk
Cephesi” büyük pankartının arkasında adalet talep eden pankartlar vardı.
Demokrasi Caddesi’nin ortasına gelindiğinde kitleyi iki
akrep arkadan takip etmeye başladı. Ayrıca Demokrasi
Caddesi üzerinde Birsel Sokak hizasında katil polis üç akrep
ve bir TOMA ile yolu kesmişti. Kitle polis barikatının üzerine
doğru yürürken polis anonsla kitleyi dağıtmaya çalıştı. Tam
oturma eylemine geçileceği sırada polis kitlenin üzerine gaz
bombası, tazyikli su ve plastik mermiyle saldırdı. Akrepler
bütün mahalleye dağılarak gözaltı yapmaya çalıştı ve kitlenin
bir kısmı Nazım Hikmet Parkı, Cemevi çevresine çekildi.
Yaklaşık 15 dakikalık bir aranın ardından kitle pankartın
arkasında tekrar toplanarak Demokrasi Caddesinden
Kaymakamlığa doğru yürüyüşe geçti. Yaklaşık 50 kişilik kitle
kaymakamlık önüne kadar geldi. Neye uğradığını şaşıran katil
sürüsü kaymakamlık önündeki çevik kuvvet ekibiyle tekrar
saldırıya geçti. Çevik kuvvet kitlenin üzerine plastik mermilerle saldırdı. Kitle tekrar ara sokaklara dağıldı.
Katillerin kitleye saldırdığı haberini alan Cepheliler
mahalleyi korumak için havai fişekler ve molotoflarla direnişe
geçtiler ve çatışma başladı. Özellikle Nazım Hikmet Parkı
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çevresi ve Eski Ankara Caddesinde çatışmalar saatlerce sürdü.
Saat 16.45’te başlayan çatışmalar yaklaşık 4 saat sürdü. Eski
Ankara Caddesi defalarca kez trafiğe kapatıldı.
Katil polisler Sarıgazi Cem Evi çevresini yaklaşık bir saat
abluka altına aldı. Cemevinin içine gaz bombaları ve tazyikli
su ile saldırdılar. Dernek çevresinde saatlerce bekleyip gözaltı
yapmaya çalıştılar, ama başaramadılar. Gözü dönmüş katiller,
bir esnafın dükkanından 15 yaşında bir genci yaka paça sürükleyerek gözaltına aldı. Bunun üzerine halk polise tepki gösterdi ve polisin çevresini sararak 4 özel harekat polisini döverek
cezalandırdı. Katiller akrep araçlarına dahi binemeden kaçmak zorunda kaldı. Kar maskesi takmış bir sivil polis kafasına
döner bıçağı ile darbe aldı. O saatlerde olan çevredeki düğünlere katil polis biber gazı atarak saldırdı. Yaşlı insanlar fenalaşarak baygınlık geçirdi ve hastanelere kaldırıldı.
Cepheliler saatlerce direnmeye ve mahalleyi korumaya
devam ettiler. Saat 21.00 sularında Cepheliler barikat kurarak
Eski Ankara Caddesini trafiğe kapattılar ve havaya havai fişekler atarak ajitasyon çektiler. Bu sırada barikatı kaldırmak
için gelen iki akrep Cepheliler tarafından molotoflarla yakıldı.
Akrepler kaçmak zorunda kaldı. Katil polisler saatlerce
Atatürk Caddesi ve Eski Ankara Caddesinde tur atmak zorunda kaldılar. Yaklaşık bir saat boyunca TOMA’larla yolu
açmaya çalışan katil polisler trafiğin tıkanmasına neden oldu.
Saat 21.30 civarında Cephelilerin çekilmesiyle eylem iradi
olarak sonlandırıldı. Katil polisler gece, 3 Halk Cepheliyi ve
halktan 6 kişiyi işkencelerle gözaltına aldılar. Polisin mahalleye uyguladığı abluka gece yarısına kadar sürdü.
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Düşmanın Teknolojisi, Parası Varsa
Devrimcinin Halkı, Yaratıcılığı, Yüreği Var!
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Emperyalizm ve işbirlikçileri; Cezayir, Libya, Filistin, Sovyetler, hareket edince vücut sıcaklığından,
halkları, sömürüleri ve denetimleri Bulgaristan… Sömürü ve işgale karşı hareketlerden tespit edilecektir. Gealtında tutmak için bir taraftan zulüm direnen bütün örgütlerde zengin ör- rillanın buna karşı yaratıcılığı nedir?
uygularken, bir taraftan da “demok- nekler vardır. Ülkemiz topraklarında Islak bir çuval. Çünkü ıslaklık vücut
rasicilik” oyunu oynar. Teknolojinin, da oligarşiye karşı mücadele eşit şart- ısısının anlaşılmasını engeller. Vücut
bilimin bütün gelişimini halkları larda sürmediği için devrimci yara- ısısından tespit yapılamayınca, geteslim alma, sindirme, sömürme ve tıcılık en önemli silahtır.
rillanın hareketi de görülmeyecektir.
katletme araçları olarak kullanır.
Yaratıcılığın ortaya çıkabilmesi
Düşman ile karşı karşıya gelince
Buna neden gerek duyar? Bilim, ve amaca ulaşabilmek için yoğun- silah ve yasa üstünlüğü her zaman
2000’li yıllarda hızla ilerlerken halklar laşmak, doğru, sade, sakin düşünmek onda olacaktır. Çünkü egemendir.
ise yüzyıllar öncesinden tedavisi, gerekiyor. Faşizm, devrimcilerin bu Devrimcinin ise haklılığı, halkı, örgütü
ilacı bulunmuş, artık yok olmuş mik- yaratıcılığını aşamadığı için sürekli ile yenilmez bir gücü vardır. Yeter ki
roplardan onar, yüzer ölmektedir. yeni güvenlik yasaları çıkartıp, mil- doğallığımızı ve hakimiyetimizi koEmperyalizm bu ölümleri bile kendine yonlarca parayı silah teknolojisine ruyalım. Buna en güzel örneklerden
sömürü aracı olarak kullanmaktadır. harcıyor.
biri Sabo’dur.
Bu dengesizliğe karşı halklar da
Gündüz bulamadıkları gerillaları,
Sabo, bir gün yürürken takip albütün olanaksızlıklarına, yoksulluğuna gece yakalamak, katletmek için termal dığını fark eder. Yolda, karşısından
rağmen direnme hakkını kullanmak- kameralar almışlardır. Gerilla, gece da resmi polisin geldiğini görür. Hetadır. Ülkemizde de emperyalizmin
men resmi polisin yanına
en iyi işbirlikçisi oligarşiye karşı
gider. Arkadan gelen sivil
bir savaş sürmektedir. Haklıyla,
polisleri göstererek, iki saNeden savaştığımızı ve kim olduhaksızın savaşı… Katledilen, söpığın kendini taciz edip,
mürülen halk yoksuldur. Zengin ğumuzu, neyin savaşını sürdürdüğülaf attığını söyler. Resmi
ile fakirin savaşında, tüm olanaklar, müzün bilinci ile savaşımıza bakıp,
polis, sivillerle tartışırken,
teknolojisi, devletin bütün imkânSabo bir sokağa girerek
ları, yasaları hep zulmedenden, düşündüğümüz zaman yaratıcılığıizini kaybettirir. Yine
sömürenden yanadır. O halde biz
Sabo’dan bir örnekte ise;
mıza,
yüreğimizi
kinimizi
katınca
yoksullar nasıl savaşacağız?
yürüdüğü semt, bar, pavNeden savaştığımızı ve kim ol- aşılmayacak engel, yıkılmayacak duyonların olduğu bir çevredir.
duğumuzu, neyin savaşını sürdürTakibe takıldığını fark eder.
var
kalmaz.
düğümüzün bilinci ile savaşımıza
Bir sokağa girip, eteğinin
bakıp, düşündüğümüz zaman yaboyunu kısaltır ve ağzına
Ezenler ile ezilenlerin savaşında bir sakız alır. O çevredeki
ratıcılığımıza, yüreğimizi, kinimizi
katınca aşılmayacak engel, yıkıl- tarih boyunca hep ezilenler olanakinsanlar gibi davranarak,
mayacak duvar kalmaz.
yürüyüp takiplerini atlatır.
sızlıklar içinde savaşmıştır. İster ulusal
Ezenler ile ezilenlerin savaBiz yeter ki halkın içinde
şında tarih boyunca hep ezilenler
olalım.
Halka güven verelim.
kurtuluş savaşlarında, ister sınıflar
olanaksızlıklar içinde savaşmıştır.
“Ben devrimciyim, savaşsavaşında kurtuluş ve zafer bayrakları çıyım” bile demeden kurulan
İster ulusal kurtuluş savaşlarında,
ister sınıflar savaşında kurtuluş
ilişkiler, devrimcilerin kodirenenlerin
yoksulluğunun
üzerindeki
ve zafer bayrakları direnenlerin
ruması olur.
yoksulluğunun üzerindeki zenGülnihal Yılmaz, illegalzenginlikle çekilmiştir. Yeter ki isteginlikle çekilmiştir. Yeter ki istede komşuları ile iyi bir ilişki
yelim.
yelim. Yeter ki hedefe ulaşmak
kurar. Çevresindekileri, sohiçin yol yoksa yenisini yapalım.
betleri, doğallığı, samimiyeti
Yeter ki hedefe ulaşmak için yol ile
Yeter ki halkımızı savaşımıza
örgütlemiştir. Gülnihal,
katmayı başaralım.
kaldığı
sokağa girince balyoksa yenisini yapalım. Yeter ki halDünya ve ülkemiz mücadekondaki kadın, onun takip
kımızı savaşımıza katmayı başara- edildiğini görür. Hemen ballelerinde bunun örnekleri çoktur.
Vietnam, Çin, Latin Amerika,
konda asılı olan çarşafı Güllım.
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nihal’in peşindekiler balkonun altından geçerken başlarına bırakır. Bunu
fark eden Gülnihal, izini kaybettirir.
Tarihimizde yaratıcılığımızın örnekleri çoktur. Bunu görmek için tarihimizi ve şehitlerimizin hayatını
öğrenmek gerekiyor. Bunlarla birlikte
elbette durum, koşul, yer ve zamana
göre de düşünülerek düşman çemberleri yaratıcılıkla aşılabilir.
Kevser Mırzak, büyük Ölüm Orucu direnişinin gazisi idi. Tedavisi ve
iradesi ile mücadelede savaşçı olarak
yerini aldı. Cephe’nin gazileri de her
zaman oligarşinin hedefindedir. Kevser Mırzak, gözaltına alınıp, tutuklanması için mahkemeye sevk edilir.
Kevser, silahı ile birlikte gözaltına
alınmasına rağmen Korsakof olduğu
nedeniyle tahliye edildiği için hakimin
karşısında Korsakoflu gibi hareket
eder, rol yapar. Doğal ve gerçekçi
rol yaptığı için mahkemeden serbest
bırakılır. Savcılığın itirazı ile birkaç
saat sonra yakalama kararı çıkarılır,
fakat Kevser izini kaybettirmiştir.
Faşizm, güvenlik yasaları ile yolda
şüpheli olarak gördükleri herkesi
durdurup, üstünü arayabilecek. Gözaltına alabilecek. Devrimciler de hep
sokaktadır. Her an, güvenlik adı altındaki olağanüstü hal durumuna yakalanılabilir. Onun için her devrimcinin inanılır, gerçekçi bir senaryosu
olmalı. Böyle bir durumda sakinliğini
kaybetmemeli. Hâkimiyet ve güven
devrimci de olmalıdır.
Polis, yaptığı faşist uygulamanın
psikolojisini karşıdakine kabul ettirmek ve sindirmek için serttir. Emir
vererek konuşur. Bu polis aslında
acemi bir polistir. Eğitimli olanları,
karşıdakine yaptığı faşist uygulamanın, halkın güvenliği ve demokrasiyi
teröristlerden korumak için yapılan
sıradan bir uygulama olduğunu söyler.
Sakin, yumuşak, efendi bir konuşma
ve sesle hitap eder.
Polisin karşısında sen, bu uygulamanın faşist bir uygulama olduğunu,
bütün halka suçlu muamelesi yapıldığını anlattıkça, o efendi polisin sesinde de değişikler başlar. Çevrede
toplananlara kontrolünü kaybetmeden
yine “haklılığını” anlatmaya çalışır.
Sonra görevi olduğunu söylemeye

başlar. Bu arada da gözüne artık seni
kestirmiştir. Bu durumda ya yerine
göre halkı çevremizde toplayıp, faşist
uygulamanın teşhiri yapılarak halkın
desteğini sağlamak gerekiyor, ya da
hukuki durumumuza göre farklı bir
senaryomuz olmalı. Zaten her zaman
bulunduğumuz şehir, semt, mahallenin kültürü, yaşam şekline göre
doğal olmak ve davranmak gerekmektedir. Polisin “güvenlik” kontrollerinde göze batıcı, aykırı herhangi
bir davranış ve giyim olmamalıdır.
Sesimiz kendine güvenli olmalıdır.
Tarihimizdeki eylemlerde örnekler bize yol gösterir: Körfez Savaşı’nın tüm hızı ile sürdüğü 1991’de,
İstanbul Yeşilyurt’ta bulunan Vinnet-Brown and Root (VBR) firması,
ABD’nin gizli çalışan firmalarından
biri idi. Irak halkına bombalar yağdıran uçakların inip kalkmasını organize ediyordu.
Devrimci Sol, Arap halkının yalnız
olmadığını ve Ortadoğu’nun, Amerika’nın çiftliği olmayacağını göstermek için VBR’nin Amerikalı müdürünü cezalandırmaya karar verdi.
Müdür John Gandy’nin yanına ve
kuruma dikkat çekmeden ulaşmak
için savaş hilesi kullanmıştı. İşbirlikçi
oligarşi, emperyalist kurumların güvenliğine dikkat ediyordu. Savaşçılardan biri resmi polis kıyafeti giyiyor.
Biri elinde telsizle sivil polis izlenimi
veriyor. Üçüncü savaşçı da sivil polis
gibi davranışlar yapıyor.
Zile basılıp, “kim o” diye sorulunca “polis” deniliyor. O zaman kameralar olmadığı için kapının gözetleme deliğinden polis üniformalı
biri görülüyor. Kapı açıldıktan sonra
da sekretere “güvenlikle ilgili müdür
beyle görüşeceğiz” deniliyor. Önceden çıkartılan istihbarat ile müdürün
odasının konumu da bilindiği için
cezalandırma yapıldıktan sonra güvenlikli olarak geri çekiliyor.
Yine şehidimiz Hayri Koç, halk
düşmanının yaşadığı lüks semtte, aylarca dilenci rolünde yaşıyor. İstihbarat tam olarak çıkarıldıktan sonra
cezalandırma yapılıyor.
Zehra Öncü’nün, kuşatıldıkları
çatışmada bütün yoldaşları tek tek
katledilmişti. Düşmana duyduğu kin,

yoldaşlarını kaybetmenin öfkesi ile
elinde kalan tek el bombasını ensesine
yerleştirdikten sonra düşmanın “teslim
ol” seslenişine, “teslim oluyorum”
dedi.
Düşman, ilk defa bir Devrimci
Sol savaşçısının eli havada teslim
olmasını görmenin zevki içinde Zehra’yı yanına çağırdı. Zehra’nın isteği
de oydu. Faşizmin subayının yanına
eli havada gidince pimi çekti. Zehra,
yoldaşlarının hesabını sorarken, kinini
ve öfkesini şehitliği ile dindirdi.
Onlarca ev bastılar, onlarca kişiyi
gözaltına aldılar Elif Sultan Kalsen’e
ulaşmak için, ulaşamadılar. Teknolojik
donanımı, işbirlikçi ve ajanlarına
rağmen Türk Polisi onu bulamadı.
Fakat Elif Sultan; yüzlerce sivil ve
resmi polisin yerleştirildiği, bir o kadar da kameralarla izlendiği, halkın
en küçük eylemine sivrisinek gibi
üşüşüldüğü Taksim’e gitti ve eylemini
yapıp çıktı.
Elif Sultan o kadar “güvenlikli”
sokak ve caddelerden kamufle olarak
ve doğal, sıradan, o sokaklardan her
gün geçen halktan biri gibi geçti.
Taksim’e çıktı ve silahı ile 50 mermi
attı. Kendinden emin bir şekilde de
geri çekildi.
“Teröristler”in hep saçlı-sakallı,
bacaklarında bir kot, sırtlarında tişört
ya da sıradan bir gömlekle dolaştıklarını kafalarına yerleştirdikleri için;
iki takım elbiseli, sakin, normal,
işine, davasına giden iki kişi dikkatlerini çekmedi.
Çünkü Şafak ve Bahtiyar, koca
adliye sarayına her gün giren binlerce
insanın rahatlığı ve doğallığında girdiler. Ne yapacaklarının bilinci ile
gözaltına alınıp yerlerde sürüklendikleri adliyenin koridorlarında hesap
soracak olmanın sevinciyle, onuru
ve güveniyle Cephe’nin doğallığında
yürüdüler. Her savcının, hakimin kapısının çalınmasının sıradanlığı ile
savcının kapısını çaldılar ve hesap
sordular.
Oligarşinin askeri, teknik gücü
olabilir. Kesinlikle unutmamamız gereken; örgütün, devrimcinin ve halkın
yaratıcılığı ile her zaman onu vuracak,
baskısını kırıp, aşacak yöntem de
buluruz.
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TAYAD'lılar 12 Eylül'den Bu Yana Zaferler Kazanmaya Devam Ediyorlar!

Çift Kelepçe Saldırısını Özgür Tutsaklarla
Birlikte Püskürttük!
TAYAD’lı Aileler
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Kırıklar 1 ve 2 No'lu F Tipi Hapishaneleri’nde Eylül ayından bu
yana uygulunanan "çift kelepçe" işkencesi, Özgür Tutsaklar’ın direnişi
ve TAYAD'lı Aileler’in verdiği mücadele sonucu geri püskürtüldü. Artık Özgür Tutsaklar hastaneye götürülürken çift kelepçe takılmıyor.
İnsanlık onuruna aykırı bu uygulamaya Özgür Tutsaklar ilk günden
beri karşı çıktılar, ilk zamanlarda
slogan atarak daha sonra muayenehane önünde yerde oturma eylemi yaparak direndiler. Oturma eylemi yaptıkları için saldırıya uğrayıp işkencelerle ring aracına geri götürüldüler.
Bu işkencelerden birinde Özgür Tutsak Erdal Berk'in kolu kırıldı. Özgür
Tutsaklar’ın oturma eylemi, doktor
odası önünden başlayarak, hücrelerine
kadar devam ediyordu.
Bu süreç boyunca, hücreye girene
kadar sürekli "TEDAVİ HAKKIMIZ
ENGELLENEMEZ, ÇİFT KELEPÇE İŞKENCEDİR, İŞKENCEYE SON!" sloganlarını attılar.
Doktor odasından nezarethaneye, nezarethaneden ring aracına, ring aracından hapishaneye kadar askerler götürüyorlardı. Hapishaneye girdikten sonra ise hücrelerine kadar gardiyanlar götürüyordu. Yani Özgür Tutsaklarımız tedavi olmak için gittikleri hastaneden tedavi olamadıkları gibi bir de vücutlarında morluklar, kırıklar, ezikler vb. sakatlıklarla geri dönüyorlardı.
Hastane içerisinde Özgür Tutsakları
"terörist, vatan haini" olarak göstermeye
ve linç örgütlemeye çalışan jandarma
astsubaylarının saldırılarını, sesli konuşmalar yaparak boşa çıkardı tutsaklarımız. Hastane içinde yapılan sesli konuşmalarda "Halkımız; Rıza Zarrab’a
takmadıkları kelepçeyi, Soma Katliamı’nın sorumlularına takmadıkları kelepçeyi, Berkin Elvan'ın katiline takmadıkları kelepçeyi, biz devrimci tutsaklara çift kelepçe olarak takıyorlar"

dediler. Halk her seferinde jandarmaya
tepki gösteriyor, alkışlarla tutsaklara destek oluyordu. Çift kelepçeye karşı oturma eylemi yapan Fikret Kara; ring aracı içinde beş saat yemek, su, tuvalet ihtiyacı karşılanmadan bekletildi. 2 metrekarelik ring aracında, saatlerce beklemek zorunda kalan Fikret Kara, hava
alabilmek için ring aracının camını
kırmış, bu sebeple hakkında kamu malına zarardan dava açılmıştır.
Özgür Tutsaklar; sadece oturma
eylemiyle değil, köşe yazarlarına
yazdıkları mektuplarla, verdikleri dilekçelerle, hapishanede yaptıkları açlık grevleriyle direnişin tüm biçimlerini ortaya koymuşlardır.
Erdal Berk'in kolu kırıldığında
bunu gören adli ve siyasi tutsaklar, nezarethanenin kapılarını patlatarak,
nezarethane avlusuna çıkmışlar ve
jandarmalar nezarethaneyi terk etmek
zorunda kalmışlardır. Takip eden
günlerde Özgür Tutsaklar; Erdal
Berk'in kolunun kırılmasına misilleme olarak hücre kapısını kırmış, koridora çıkmışlardır.
Yıllardır Özgür Tutsaklar’ın dışarıdaki sesi soluğu olan TAYAD'lılar ise bu süreç boyunca, tutsaklarını hiç yalnız bırakmadılar.
TAYAD'lılar bu süreç boyunca
binlerce bildiri dağıtımı yaptı. Adalet
Bakanlığı'na, Cumhuriyet Savcılığı'na yüzlerce faks çekti, Kırıklar
Hapishanesi önünde 2 defa basın
açıklaması yaptı. Çağlayan Adliyesi
önünde basın açıklaması yaptı, açıklamaya polis saldırdı, buna rağmen
açıklamayı yapan TAYAD'lı Aileler
sonrasında Cumhuriyet Savcılığı’na
çift kelepçeyle ilgili suç duyurusunda bulundu.
Çift kelepçe saldırısı sürdüğü zaman boyunca hastanede tutsakları
bekleyen TAYAD'lı Aileler, hastanedeki işkenceyi önlemek ve kayıt altına almak için hastenede nöbet tut-

tular. Konak Meydanı’nda ve Karşıyaka'da çift kelepçeyle ilgili basın
açıklaması yapıldı. Kırıklar Hapishanesi yönetimiyle görüşülüp çift
kelepçeyle ilgili tutsakların başına gelecek her şeyden hapishane yönetiminin sorumlu olduğu anlatıldı. Basın ve demokratik kitle örgütleri dolaşılarak çift kelepçe işkencesine karşı destek istendi.
Görüşülen kurumlar, verdikleri
sözlere rağmen, çift kelepçeye karşı
ciddiyetsiz bir yaklaşım içerisinde oldular. Ankara Katliamı’ndan sonra ise
seçim gündemlerinin dışında bir gündeme vakit ayıramadılar ve tüm çabalara rağmen, çift kelepçeyle ilgili ortak bir eylem yapılamadı.
3 aylık süreç boyunca yapılan
eylemler sonucu oligarşi geri adım atmak zorunda kaldı. AKP faşizmi yaşamın her alanında saldırılarını sürdürmektedir. Birçok demokratik kitle örgütünde ve halk kesimlerinde oluşan tedirginlik ve yılgınlığa karşı
TAYAD'lılar ve Özgür Tutsaklar bir
kez daha direnenlerin asla kaybetmeyeceğini, devrimci iradenin her ne
koşul altında olursa olsun teslim alınamayacağını gösterdi.
Faşizmin baskıları karşısında moral bozup oturmak, ya da kitleleri saldırılardan korumak adına; geri adımlar atmak, pasifize olmak doğru bir
çözüm değildir. TAYAD'ın 29 yıllık
onurlu tarihi bunu defalarca kez kanıtlamıştır.
TAYAD’lı Aileler; 12 Eylül'ün
ağır baskı koşullarında, örgütler kafasını salonlardan çıkaramazken Taksim Anıtı’na çelenk bırakmışlardır.
Kendilerini tehdit eden siyasi şube
polislerinin tehditlerine karşılık, soluğu Gayrettepe işkencehanesinde
almışlar; TAYAD'lıları görünce ağzı
açık bakakalan siyasi şube polislerinin gözlerinin içine baka baka "işte
buradayız, ne yapacaksanız yapın" de-

NE G20’LERİNİZ, NE BASKI YASALARINIZ SİZİ KURTARAMAZ!

mişlerdir. Ankara'da Abdi İpekçi Parkı’nda saldırıya uğradıktan sonra tam
3 yıl 4 ay 2 hafta 1 gün oturma eylemi yapmışlardır. Her saldırıya direnişle cevap vermişlerdir.
TAYAD, faşizme karşı mücadele
tarihine, mütevazi bir halka daha eklemiş oldu.
TAYAD ve Özgür tutsaklar çift kelepçe saldırısına karşı eylemler yapıp
saldırıyı geri püskürtürken; oportünistler ve Kürt milliyetçi hareketin tut-

sakları ve dışarıdaki demokratik kitle örgütleri hemen hemen hiçbir direniş göstermemiş, eylem yapmamışlardır.
Bu örnek de bize göstermektedir
ki, faşizmin küçük ya da büyük saldırılarına karşı direnmek, saldırının
boyutuyla, önemiyle ya da örgütsel
güçle alakalı olmaktan çok, ideolojik
güçle alakalıdır. TAYAD'lılar; bir
yandan birçok kampanyaya devam
ederken, bir yandan da Kırıklar'daki

tutsakların karşı karşıya olduğu çift
kelepçe işkencesine karşı mücadele etmiş ve sonuç almışlardır.
TAYAD, faşizm koşullarında küçük büyük demeden direnişler örgütlemeye, zaferler kazanmaya devam
edecektir. Çünkü esas zafer direnmektir.
YAŞASIN DİRENİŞ
YAŞASIN ZAFER!
YAŞASIN TAYAD,
YAŞASIN TAYAD'LILAR!

Bizim Tükürüğümüz Alaaddin Çakıcı’yı Boğar!
Sümüklü Alaattin Çakıcı, Edirne F Tipi Hapishanesi’nde 19 Ekim 2015 tarihinde, koridorda kendisi ile karşılaşan, Özgür Tutsak evladımız Latif Mollaahmetoğlu
tarafından dövülerek cezalandırılmıştır. Tutsak evladımız,
“Halka karşı işlediği suçları nedeniyle kendisini cezalandıracağımızı söylemiştik. İmkan bulduğumuz ilk anda
bu sözümüzü yerine getirdik” diyerek eyleminin nedenini
açıklayarak üstlenmiştir.
Evladımızın eyleminin ardından devlet, Alaatin Çakıcı’ya yaranmak için evladımızı Sincan F Tipi’ne sevk
ederek, ailesinden uzakta sürgüne yollamıştır. Şu an arkadaşlarının yanında değil, ayrı ve başka bir blokta tecrit edilmek istenmektedir. Bu da yetmezmiş gibi; jandarma,
evladımızın ailesini arayarak “Alaattin Çakıcı'nın adamlarının size ve evinize yönelik eylem yapacağı bilgisine
sahibiz. Size koruma verelim” diyerek ailemizi tedirgin
etmeye çalışmıştır. Ailemiz bu talebi reddetmiştir.
Korunması gereken ailemiz değil, Alaatin Çakıcı’nın
kendisidir, çünkü, nerede olursak olalım, uyuşturucu ile

BAŞSAĞLIĞI
Evladımız Onur Polat'ın annesi vefat etmiştir.
Ailesine, dostlarına ve Evladımız Onur’a başsağlığı diliyoruz.
Sincan 1 Nolu F tipi Hapishanesi’nde kalmakta olan
Özgür Tutsağımız Mehmet Sevik'in annesi vefat etmiştir. Özgür Tutsağımız Mehmet Sevik'e ve ailesine
başsağlığı diliyoruz.
TAYAD’LI AİLELER
***
Bağcılar'da yıllardır devrimcilerin ablası, arkadaşı
olan Hülya Kılıç uzun süredir devam eden kanser hastalığı sonucu, 17 Kasım gününün ilk saatlerinde aramızdan ayrıldı. Cenazesi memleketi Giresun'da aile-

gençlerimizi zehirleyen, genç kızlarımızı fuhuşa zorlayan, mafyacı çete liderlerinin nasıl karşısındaysak, sümüklü Alaatin Çakıcı’nın da karşısındayız.
Ailemizi tehdit ediyormuş sümüklü Çakıcı! Biz bu tehditleri geçmişten biliyoruz. Sümüklü Çakıcı bundan yıllar önce evladımız Dursun Karataş için de “sözde”
yurtdışına çıkmış ve onu yakalayıp ülkeye getirmek istemişti, ama ne yazık ki (!) ilk uçakla yine tükürdüğünü
yalayıp kaçmıştı devrimcilerin korkusundan.
Ailelerimizi tehdit etmekten vazgeçmesini öneriyoruz
Çakıcı sümüklüsüne. Yoksa kral gibi ağırlanmakta olduğu
ve kendisini güvende hissettiği o duvarları başına yıkarız.
Seni yüzlerce şehit ve tutsak ailelerimizin TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞARIZ.
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Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak!

Katil Çakıcı Hesap Verecek!
TAYAD'LI AİLELER
si ve dostlarının katılımı ile kaldırıldı. Ailesinin ve dostlarının başı sağ olsun.
Okmeydanı'nda herkesin sevdiği, devrimcilerin
abisi ve kardeşi olan Deniz İçli hayatını kaybetmiştir.
Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.
Deniz İçli arkadaşımız geçtiğimiz salı günü
BEDAŞ’ta şöför olarak çalışırken İstanbul Hasdal'da
yüksek akım elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılmıstır.
Deniz İçli arkadaşımız 22 Ekim Pazar günü Kartal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayat mücadelesini kaybetmiştir.
İş kazası değil katliam! İş kazası olarak adlandırılan Deniz İçli adlı arkadaşımızın ölümü kaza değil cinayettir.
Okmeydanı Halk Cephesi olarak Deniz İçli'nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

ÇARE YOK, YENİLECEKSİNİZ!
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Halkın Hukuk Bürosu:

Alaattin Çakıcı Müvekkilimizin Ailesine Saldıracakmış!
Müvekkilimizin Ailesine Gelecek Saldırıdan Hem Devlet, Hem Çakıcı Sorumludur!
Halk düşmanı, çeteci Alaattin Çakıcı, 16 Ekim 2015
günü Tekirdağ Hapishanesi’nden, Edirne F Tipi Hapishanesi’ne sevk edildi. Sevk edildiği Edirne F Tipi Hapishanesi’nde 19 Ekim 2015 tarihinde koridorda kendisi
ile karşılaşan müvekkillimiz tarafından yumruklanmıştır.
Müvekkilimiz, eyleminden hemen sonra ailesine de
uzak olan Ankara (Sincan) F Tipi Hapishanesi’ne sürgün
sevk edildi.
Müvekkilimiz sürgün sevk edildikten sonra ise, jandarma müvekkilimizin ailesini arayarak “Alaattin Çakıcı’nın size ve evinize yönelik eylem yapacağı bilgisine
sahibiz. Size koruma verelim” demiş ve aileyi tedirgin
etmek istemiştir. Jandarma; Alaattin Çakıcı bir eylemde
bulunursa, “biz koruma önerdik, kabul etmediler” diyerek
sorumluluktan kaçmak istemektedir.
Çakıcı, şu an bulunduğu hapishanede kral gibi ağırlanmaktadır. Tek başına, 4’lü tek kişilik hücrelerin bulunduğu hücrelerden 2’sini kullanmaktadır. Diğer 2 hüc-

Baskılarla, Gözaltılarla
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Halkları Sindiremez,
Mücadeleyi Bitiremezsiniz!
Amed Halkın Hukuk Bürosu, 24 Kasım’da polisin
komplo operasyonuyla evinden gözaltına alınan
İlker Boğa ve Görkem Özdal ile ilgili 25 Kasım’da
açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Dün
gece saat 23.00 sıralarında Diyarbakır polisi evleri
basarak İlker Boğa ve Görkem Özdal’ı gözaltına
aldı. Özel harekat polisleriyle, otomatik silahlarla,
savaşa gider gibi yapılan baskınlar halka tehditlerden
biridir. Maskeli özel harekat polisleri; ikametgahları
belli, çağrıldıklarında gelebilecek durumdaki müvekkilleri, büyük (!) operasyonla gözaltına aldı.
Üstelik gözaltına alınan müvekkillerden Görkem
Özdal, daha birkaç ay önce polis tarafından gözaltına
alınmıştı. Madem müvekkil Görkem Özdal aranıyordu;
neden daha önce gözaltına alındığında, bu soruşturma
dosyasından da sorgulanmadı ve serbest bırakıldı?
Ama şimdi, arandığı (!) gerekçesiyle gözaltına
alındı. ‘Büyük operasyon yapıyoruz’ havası yaratılmaya çalışılmaktadır. Başbakan Davutoğlu, IŞİD
teröristlerinin neden yakalanmadıklarına ilişkin soruya ‘… Türkiye demokratik bir hukuk devleti. Üzerlerindeki bombayı patlatmadıkları sürece bir şey
yapamıyoruz…’ demiştir. Yani üzerlerinde bombayla
gezmek serbest ve bu hukuk devletinin gereği oluyor;
ama devrimci olmak, demokrat olmak en büyük
suç!”

redeki kişiler ona hizmet etmeleri için yerleştirilmiştir.
Koridorlarda üstünde kesici alet ile dolaşmaktadır. Her
türlü imkan sağlanmaktadır.
Devlet izin vermezse, Alaattin Çakıcı saldırı gerçekleştiremez. Mademki devlet, müvekkilimizin ailesine
saldırı yapılacağı bilgisini almıştır; bunun gereğini
yapmak zorundadır.
Alaattin Çakıcı, müvekkilimizi ve ailesini tehdit
ederek korkutamazsın. Onun ailesi, anne ve babasından
ibaret değildir. Büyük bir aile tarafından sahiplenilmektedir.
Müvekkilimize ve ailesine yönelik yapacağın saldırı
karşısında alacağın tepki sıradan bir tepki olmayacaktır.
Müvekkilimizin ve ailesinin başına gelecek en ufak
bir şeyden devlet ve Alaattin Çakıcı sorumlu olacaktır.
Halkın Hukuk Bürosu
21 Kasım 2015

Av. Mehmet
Altuntaş
Yalnız Değildir!
AKP iktidarı saldırılarına devam ediyor. 24 Kasım’da
Mersin’in Akdeniz Belediyesi’ne baskın ve aramalar düzenleyen
polis, meslektaşımız ve Mersin Şube Başkanımız Av. Mehmet
Altuntaş ile Av. Sebahat Gençtarih Cebe’nin bürosunu basarak
arama adı altında terör estirmiştir. Meslektaşımız Av. Mehmet
Altuntaş’ın bu soruşturmaya uğramasının sebebi, daha önce
Akdeniz Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı olarak görev
yapmış olması. Ayrıca 2011 yılından bu yana yapılan, teknik
takip ve telefon dinlemeleri gerekçe gösterilerek yapılan bir
soruşturma neticesinde bürosu basılmıştır. Yargıdaki cemaat
örgütlenmesini ve onun polislerini güya mahkum eden, onların
açtığı davalarda beraat kararları veren AKP hükümeti; nedense
söz konusu biz olduğumuzda, “paralel yapı”, “kumpas” dediği
usulleri devam ettirmekte bir sakınca görmüyor. Görülüyor ki
güya mahkum ettiği, hukuka aykırı delil toplama ve kumpas
kurma usulünü en başından beri el ele ve birlikte yürütmüşlerdir
ve bu tarz AKP’nin tarzıdır. Seçimleri halkın iradesinin
yansıdığı yerler olarak gösteren AKP hükümeti, Akdeniz Belediyesi yönetimini seçen halk değilmiş gibi halkın iradesini
baskı altına almaya çalışmaktadır. Mehmet Altuntaş’ın iktidar
nezdindeki büyük suçu, onun siyasal ve mesleki duruşudur.
Süreç boyunca meslektaşımızın yanında ve onunla omuz
omuza olacağımızı ilan ediyor ve tüm meslektaşlarımızı Av.
Mehmet Altuntaş’ı sahiplenmeye çağırıyoruz.
Çağdaş Hukukçular Derneği
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Umudumuzu Yürüyüş’ümüzle Büyütüyoruz!
500. Sayımızı Onlarca Dağıtım Komiteleriyle
Karşılayalım, Milyonlara Ulaşalım!

Bütün baskılara ve yıldırma politikalarına karşı, umudun sesini büyütmeye, gerçekleri halka duyurmaya
devam ediyoruz. İşte bunlardan bazıları;
İSTANBUL
Alibeyköy: 18 Kasım’da Halk Cepheliler Cengiz Topel ve Saya Yokuşu
esnafına dergi dağıtımı yaptı. Bir esnaf
“Buraya da dernek açın, gerekirse kirasını biz öderiz” diyerek Halk Cepheliler’in faaliyetlerinden duyduğu
memnuniyeti ifade etti.
İkitelli: 17 Kasım’da mahallede
toplu dergi dağıtımı yapıldı. Dağıtım
sırasında 29 Kasım’da gerçekleştirilecek
olan Birol Karasu Halk Şenliği’nin
çağrısı yapıldı. Yapılan çalışmada toplam 30 dergi halka ulaştırıldı.
Esenyurt: 18 Kasım’da Yeşilkent
Kemal Atay Meslek Lisesi önünde Yürüyüş dergisi tanıtımı yapıldı. Öğrenciler,
okul önünde bekleyen çeteler ve okuldaki
kantin fiyatının pahalı olması gibi sorunlarını anlattı. Ayrıca 18-19 Kasım’da
Yeşilkent ve Balıklıyol Caddesi’nde es-

naflara ve sokaklara dergi dağıtımı
yapıldı. Yapılan çalışmada 27 dergi
halka ulaştırıl. Aynı zamanda Pazar
günü yapılacak olan okur kahvaltısına
esnaflar da davet edildi.
22 Kasım’da dergi okurları
kahvaltısından sonra 12 Yürüyüş
dergisi okuru, Yeşilkent Mahallesi’nde toplu dergi dağıtımı yaptı.
Çalışmada 20 dergi halka ulaştırıldı.
Halk Cepheliler 23 Kasım’da Yeşilkent Mahallesi’nde Yürüyüş dergisini
halka ulaştırdı.Toplam 42 dergi halka
ulaştırıldı.
Sarıgazi: 19 Kasım’da Serkan, Gülhan, Erdoğan Sokak, dernek çevresi
ve Aşık Veysel Caddesi yol üzerinde
araçlara dergi dağıtımı yapıldı. Yapılan
çalışmada 120 dergi halka ulaştırıldı.
Ayrıca 20-21 Kasım’da bölge ve Demokrasi Caddesi esnafına toplamda
215 dergi dağıtıldı.
Liseli Dev-Genç’liler 25 Kasım’da
öğrencilerle bir yemek düzenlediler.
Yemekte ülkenin sıcak gündemi ve 56 Aralık Dev-Genç Kurultayı ile ilgili
sohbet edildi. Yemekte 10 Yürüyüş
dergisi liselilere ulaştırıldı.
Gülsuyu: 18, 19 ve 20 Kasım’da
Emek Caddesi, Engin Çeber Halk Kütüphanesi ve Çiftlik Sokağı’nda Yürüyüş dergisinin dağıtımı yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmada toplam 385
dergi halka ulaştı.
23 ve 24 Kasım’da Yürüyüş dergisi
Seyran Sokak’a ve Fatma Hanım es-

nafına dağıtıldı. 6 kişinin katıldığı çalışmada toplam 90 dergi dağıtıldı.
Gazi: Gazi Özgürlükler Derneği’nin
önünde buluşan Yürüyüş dergisi dağıtımcıları, derginin yanında, 22 Kasım
Büyük Halk Meclisleri Toplantısı’nın
çağrısını yapan el ilanlarını da dağıttı.
Sloganlarıyla yoldan geçen insanlara,
araçlarıyla geçenlere, kafe ve kahvelerdeki
halka dergi ve 22 Kasım Büyük Halk
Meclisleri Toplantısı’nın bildirileri dağıtılıp duyurusu yapıldı. Eski Karakol’a
gelindiğinde halayların ardından Sekizevler bölgesinde sokak ve evlere dergi
dağıtımı devam etti. Dergi dağıtımının
sonunda polisler, akrep denen zırhlı araçlarıyla dağıtımcıları taciz etti. Bir süre
ara sokaklarda dolaşan polisler, “Katil
Polis Mahalleden Defol” sloganlarıyla
teşhir edildi. 50 kişinin katıldığı çalışmada
600 dergi halka ulaştırıldı.
MERSİN: 21 Kasım’da Kazanlı
ve Bitpazarı’nda umudun sesi Yürüyüş’ün dağıtımı yapıldı. Yapılan çalışmada toplam 43 dergi halka ulaştırıldı. Kazanlı’daki dergi dağıtımının
ardından devrim şehidi Bedii Cengiz’in
mezarı ziyaret edildi. Mezarı temizlenip
saygı duruşunda duruldu. Şehitlerin
mezarında ot bitmeyeceği andı içildi.
ADANA: 19 Kasım’da Akkapı Mahallesi’nde esnaflara Yürüyüş dergisi
dağıtımı yapıldı. Dergi dağıtımında “Adalet İstiyoruz” kampanyası ve açlık grevi
çadırı hakkında konuşuldu. Bir okurla
ise fedanın önemi üzerine sohbet edildi.
Toplamda 40 dergi halka ulaştırıldı.
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ANKARA: 20 Ekim’de Misket ve
Tuzluçayır Mahallesi’nde Liseli DevGenç’lilerin yaptığı çalışmada, 80 Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı. 2 saat süren çalışmaya 3 Liseli Dev-Genç’li katıldı.
ANTEP: Halkın ve gerçeğin sesi Yürüyüş dergisi; 18, 19 ve 20 Kasım’da Düztepe Mahallesi’nde halka ulaştı. Yapılan
dergi dağıtımı boyunca ajitasyon çeken
ve slogan atan Halk Cepheliler, 73 dergiyi
halka ulaştırdı.
HATAY: Halk Cepheliler Hatay’da
baskılar ve tutuklamalara rağmen umudu
haykırmaya devam ediyor. Okurlara yönelik
tehditler ve basın açıklamalarına katıldılar
diye davalar açılıyor. Polis Hatay’da tehdit
ve yıldırma politikalarına devam ederken,
Hatay halkına umudun sesi Yürüyüş dergisi
ulaştırılmaya devam ediliyor. 3 saat içinde
91 dergi halka ulaştırıldı.
DERSİM: Dersim’de 23 Kasım akşam
saatlerinde merkezde Yürüyüş dergisi esnaflara ulaştırıldı.
Sihenk Mahallesi’nde esnafa Yürüyüş
dergisi dağıtımı yapıldı. Dağıtım sırasında
esnafla 6 Kasım’da YÖK’e karşı yapılan
boykot hakkında sohbet edildi. Toplam
40 dergi halka ulaştırıldı. 24 Kasım’da
Yürüyüş dergisi Moğultay Mahallesi’nde
esnafa dağıtıldı. Toplam 75 dergi dağıtıldı.
MALATYA: 21 Kasım’da Sınav Dershanesi’nde Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı.
Yapılan çalışmada 20 adet Yürüyüş dergisi
ve 2 adet “Düzen Çürütür Devrim Yaşatır”
kitabı dağıtımı yapıldı.
25 Kasım’da Arguvan ilçesinde Yürüyüş
dergisi dağıtımı yapıldı.Çalışmanın ardından
ilçede oturan bir ailemizde akşam yemeği
yenilerek çalışma sonlandırıldı. Toplam
40 dergi halka ulaştı.
SAMSUN: 19 Kasım’da Halk Cepheliler, İlkadım ve Atakum ilçesinde Yürüyüş
dergisinin dağıtımını yaptı. Yapılan çalışmada toplam 40 adet Yürüyüş, 14 adet
Tavır dergisi Samsun halkına dağıtıldı.

Torbacılardan, Tombalacılardan,
Halkımızı Zehirleyen Tüm Halk Düşmanlarından

HESAP SORACAĞIZ!
Okmeydanı Cephe Milisleri, 22 Kasım saat 01.30’da, halkı uyuşturucu ile
zehirleyen iki torbacıyı diz kapaklarından
vurarak cezalandırdı. Comsan diye bilinen bölgede ana cadde üzerinde güvenlik devriyesi atan Cephe Milisleri,
özel araçla bölgeye gelen ve uyuşturucu
satışı yapan iki kişiyi tespit ederek yakalayıp, sorguya aldı. Üzerlerinden
kimlik çıkmayan iki torbacının adlarının
Seyfi ve Ahmet olduğu öğrenildi. Yapılan
üst ve araç aramalarında iki cep telefonu,
yarısı satışa hazır hale getirilmiş bir
büyük poşet Bonzai ve bir miktar para
bulundu. Ele geçirilen malzemeler ve
para yakılarak imha edildikten sonra
cezalandırma gerçekleştirildi. Milisler
kayıp vermeden bölgeden ayrılıp, görevlerine devam etti. Ardından Cephe
Milisleri yaptıkları açıklamada; “Yozlaştırma saldırısı emperyalizm ve faşist
oligarşinin halklarımızı teslim alma politikasının bir parçasıdır! Bu politikaya
uyuşturucu satarak, kumar oynatarak

ya da fuhuş yaptırarak ortak olanlar
suçludurlar, halk düşmanıdırlar.” denildi.
BAĞCILAR: Yozlaşmaya karşı
mücadelede kahramanlaşan Birol Karasu anısına geleneksel olarak yapılan
şenliğin çalışmaları sürüyor. Bağcılar’da da afişler en geniş alanda
yapılıyor. 21 ve 23 Kasım tarihlerinde
yapılan bu çalışmada halk afişlere
ilgi gösterdi. Ayrıca 17 Kasım’dan
bugüne de şenlik davetiyeleri halka
ulaştırılıyor. 29 Kasım’da Birol Karasu
Şenliği’nde olalım, yozlaşmaya karşı
mücadelemizin süreceğini Birol Karasu’nun huzurunda hep birlikte
haykıralım.
İKİTELLİ: 17 Kasım günü
Perşembe Pazarı’nda Birol Karasu
Halk Şenliği’nin bildirileri dağıtıldı.
Halka Birol Karasu'nun hayatı ve ne
için şehit düştüğü anlatıldı. Çalışmada
yaklaşık 200 bildiri dağıtıldı.

Mahallelerimizi Katil Polislere Dar Edeceğiz
Okmeydanı‘nda 19 Kasım’da A-101 market önünde bekleyen bir akrep aracı
Cepheliler tarafından molotoflar ile yakıldı. Cephe Milislerinin bu konuyla ilgili
yaptığı açıklamada şunlara değinildi: “Mahallemizde günlerdir süren polis tacizi
halkı bezdirmiş durumda. Cephelilerin olduğu hiçbir mahallede akrepler rahat
rahat gezemez ve bekleyemez. AKP’nin katil polisleri hırsızlık bahanesiyle Okmeydanı’na sık sık girmeye başladılar. Okmeydanı’nda kurulan bir pazarda
zabıta eşliğinde seyyar satıcı avına çıkıyorlar. Halkın onuruyla çalışmasını
istemeyen katil polisler bu sefer de halkın ekmeğiyle oynamaya başladı. Onlar
para kazanırken namussuzluk ve şerefsizlik yapıyor ve namusuyla şerefiyle para
kazanan insanlara da düşmanlaşıyorlar. Biz Cepheliler olarak 19 Kasım günü
saat 20.30’da Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi’nde A-101 market önünde
bekleyen bir adet akrep aracını molotoflarımız ile yakarak mahalleden kovduk.
Hiç beklemedikleri anda geldik ve hiç beklemedikleri anlarda gelmeye devam
edeceğiz. Dilek olup, Berkin olup, Kürdistan’da katlettiğiniz çocuklar olup
geleceğiz! Biz Cepheliler olarak AKP’nin katil polislerinin mahallelerimizde
rahat rahat gezmelerine izin vermeyeceğiz.”

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi’nde Ateş Başı Sohbet Yapıldı
14 Kasım günü saat 20.00’da ilk ateş başı sohbetimizi
yaptık. Sohbetimizin konusu yozlaşma oldu. Yozlaşmanın
insanın kendine, değerlerine, özüne yabancılaşması olduğu,
yozlaşmanın kaynağının emperyalist yoz kültür, büyüdüğü
zeminin ise ben duygusu-bireycilik olduğu anlatıldı.
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Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi olarak yozlaşmaya karşı mücadelede neler yapabileceğimiz üzerine sohbetler edildi. Sohbetlerden sonra
hep birlikte türküler söylendi. Haftaya aynı gün ve saatte
tekrar buluşulacağı vurgusuyla sohbet bitirildi.
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Avrupa’da
Günay Özarslan için bir ananın
yaktığı türkülerin sözleri:
Kydlar fidanma
Bitecek sand kavga
Sabahn seherinde
Sesi ulaşt yoldaşa oyy
Başucunda yoldaşn var
Dudağnda gülüşü var
15 kurşun yemiş yavrum
Dudağnda gülüşü var oyy
Saryor bakşlar
Kzllar içinde yoldaşn
Yüreğine aktyor
Gözlerindeki yaş oyy
Biter mi sandn kavga
Başlyor yeni daha
Sesi duyan yoldaşlar
Direniyor barikatta oyy
 

Emperyalizmin Çocuğu
IŞİD Katlediyor, Fransa Devleti
Hakları Gaspediyor
Fransa Halk Cephesi, Evin Timtik için konulan eylem yasağı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada; "Avusturyada pasaportu elinden alınan Evin Timtik’in haklı ve onurlu direnişini
desteklemek, sesini duyurmak için Fransa-Pariste Paris
Avusurya Başkonsolosluğu önünde açıklama yapmak isteyen
Halk Cephesi üyeleri, yasak ile karşılaştı.
Aynı günlerde ayrıca Paris Republik Meydanı’nda stant açıp
Fransa halkına Evin Timtikin direnişini anlatmak da yasak
kapsamına girdiği gerekçesiyle izin verilmedi. Fransa devleti;
devrimcilere uyguladığı yasaklarla, baskı ile hak gaspı ile
IŞİDe karşı mücadele edemez. Mücadele edecekse bu halka
baskı uygulayarak değil, katillerin büyütüldüğü ortamları yok
ederek mümkün olacaktır." denildi.

Zehray
rteğaİldİr!
Ku
ız D

Ayarland tezgahlar
Kurulmuş fidanlar
Sabahn seherine
Hazrlanmş pusular
Uyuyordu kondular
Uyuyordu Bağclar
3 karanfil diyarnda
Günay’  vurdular

Londra'da 60. Halk Toplantısı

Biriktirdik öfkeyi
Ateş sard Gazi’ yi
Kzl bayraklar altnda
Büyüdü umudun sesi

Yürüyüş
29 Kasım
2015

Yaln

Fransa Halk Cephesi, aylardır tecritte olan Özgür Tutsak Zehra Kurtay için açıklama yaptı. Açıklamada: " Zehra Kurtay aylardır tecrit koşulları altında tutuluyor. Wernicke Korsakoff
hastası olmasına karşın tecrit altında tutulup, tahliye edilmesi sudan gerekçeler ile kabul edilmiyor. 16 Kasım günü yapılan bir başka duruşmada tek başına olmasa
da yanında bir tutuklunun kalması durumunda hapishanede kalabileceği gerekçesiyle tahliye edilmedi. Fransa
devleti; Zehra Kurtay’ı değil, eli kanlı halk düşmanlarını tutuklamalıdır! Doğrusu da budur. Yüreği halkı için atan devrimci tutsakların mücadelesi meşrudur." denildi.

Unutma yavrum
Besle öfkeni büyüt
Sralanmş tabutlar
Halklarn omuzlarnda
Günümüz kara, aymz kara
33 can düştü Suruç’ ta

Sayı: 497

Londra'da yapılan halk toplantısını gündemi, Grup Yorum'un Almanya'da tüm engellemelere rağmen yapılan
konseriydi. Konser değerlendirmesi yapıldı. Değerlendirmenin ardından Yürüyüş dergisinden yazılar okundu.
Toplantıya 19 kişi katıldı.

ÇARE YOK, YENİLECEKSİNİZ!

53

Viyana Parlementosu
Önünde Eylem
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Avusturya Anadolu Federasyonuna dönük baskıların
kaldırılması ve süresiz açlık grevindeki Evin Timtikin taleplerinin kabul edilmesi için eylem yapıldı.
Saat 16.00da, Parlamento binası önündeki direniş çadırında toplanan Anadolu Federasyonu üyeleri ve dostları
açıklama yaptı. 13 Ekimde yapılan polis baskını ve yönetim kurulu üyesi Evin Timtikin pasaport ve seyahat hakkının elinden alındığı anlatıldı. Avrupada yabancılara dönük baskıların yayıldığı ve bütün muhalif kesimlerin hedef alındığı söylendi. Bu saldırılara karşı, süresiz açlık grevinin 33. gününde olan Timtikin sağlık durumu bozulmadan taleplerinin kabul edilmesi gerektiği hatırlatıldı.
Açıklama Türkçe ve Almanca olarak okunduktan
sonra, Evin Timtik de kısa bir konuşma yaparak gelenleri
selamladı. "Anayasayı Koruma Örgütü, Avusturya'da
250 IŞİD'linin bulunduğunu söylüyor ve buna karşı devlet hiçbir şey yapmıyor. Ama demokratik kurumların kapılarını kırarak geceyarısı evlerimize girip, çocuklarımızın kafalarına silah dayıyorlar. 93 günlük oturma eylemi
ve 33 günlük açlık grevinin bize öğrettiği şudur ki; tek doğru politika direnmektir." dedi.
ADHK üyelerinin de katıldığı eyleme 75 kişi katıldı.
Eylem, coşkuyla çekilen halaylarla sona erdi.
Evin Timtikin Süresiz Açlık Grevi Talepleri;
Anadolu Federasyonu üzerındeki baskılara son verilsin,
Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller kaldırılsın,
Türkiye-Almanya-Avusturya işbirliğine son verilsin,
Pasaportum ve seyahat özgürlüğüm derhal iade
edilsin.

Mülteci Katliamın Tek Sorumlusu,
Çıkarları İçin Ülkeleri
Kana Boğan Emperyalistlerdir!
4 yaşındaki Senanın da içinde olduğu mülteci botunun batmasından 5 gün sonra 21 Kasımda Bodrumda cesedinin kıyıya vurması hakkında Anadolu Federasyonu açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Dünyanın tüm alçaklıklarından, adaletsizliklerinden habersiz Senanın cansız bedeni, kayalıkların arasına sıkışıp kalmıştı öylece.
Tüm çocuklar gibi suçsuzdu, günahsızdı.
Tıpkı Aylan gibi, tıpkı iki ay önce cansız bedeni kıyıya vuran Galip gibi, tıpkı ötekiler gibi.
Ne oldu da milyonlarca insan yerini yurdunu bırakıp göç
yollarına düştü?
Çünkü emperyalist devletler; 1991den itibaren, yani sosyalist
blok yıkıldıktan sonra dünyayı boş bulup, kendilerine boyun eğmeyen tüm iktidarları devirmek için kanlı bir saldırı başlattılar.
Bu saldırı sonucu Ortadoğu'da yaşayan halklar göç etmek zorunda bırakıldılar. Mülteci trajedisi denilen aleni bir mülteci katliamıdır. Faili bellidir.
Mültecilerin acılarına, dramlarına karşı çıkmanın en doğru yolu, emperyalizme karşı mücadeleyi yükseltmektir. Şuna
inanıyoruz ki; tüm katiller, Aylanların, Senaların hesabını
verecekler."

Londra'da Yürüyüş Dergisi Dağıtımı Sürüyor!
21 Kasım günü Londra'nın Wood Green ve Edmonton sokaklarında stand açılarak Londra'da yaşayan Türkiyeliler’le sohbet edildi. Emperyalizmin ve faşizmin desteğiyle doğan ve büyüyen IŞİD'in yaptığı katliamlar konuşularak konuyla ilgili İngiltere Halk Cephesi'nin açıklaması dağıtıldı.

Özkan Güzel
Tahliye Oldu

Hamburg Anadolu
Gençliği Olimpiyatlara
Karşı Yürüyüşe Katıldı

DAYEV: Bir Özgür Tutsak olarak başeğmeyen Özkan Güzel sonunda tahliye
oldu. Bu sevinci paylaşmak için Dortmund DayEv de bir yemek verildi. 21 Kasım 2015 Cumartesi akşam saat 18.00da
DayEvde yapılan yemekten önce Özkanın neden bu kadar zaman hapishanede
tutulduğu üzerine yapılan kısa bir konuşmanın ardından Özkan da bir konuşma yaptı. Birlikte hazırlanan yemekler yenildi, sohbetler edildi. Saat 20.00a kadar
süren yemeğe 35 kişi katıldı. Bir kez daha
Özkan Güzele hoşgeldin diyoruz!
Köln Sanat Atölyesi’nde 22 Kasım
Pazar günü Özkan Güzel’in tahliye sevincini paylaşmak için kahvaltı verildi.

Hamburg Anadolu Gençliği, 21 Kasım
günü düzenlenme komitesinde yer aldıkları
Olimpiyatlara Karşı-Zenginlerin Oyunlarını Engelleyelim başlıklı yürüyüşe katıldılar.
Yerel solcu gruplar ve Anadolu Gençliği
temsilcileri tarafından düzenlenen yürüyüşte, Anadolu Gençliği tarafından okunan açıklamada; özellikle olimpiyatlarla birlikte hızlanan kentsel dönüşüm, polisin güvenlik bahanesiyle yetkilerinin artması, Almanya ordusunun fiilen sınırlar içi göreve geçmesi ve
oyunların tamamen halk tarafından ödendiği, gelirlerin ise Mc Donalds, Coca Cola gibi
tekellere aktığı vurgulandı. 2 saat süren ve
yaklaşık 500 kişinin katıldığı yürüyüşe Anadolu Gençliği 12 kişi ile katıldı.

İsviçre'de
Grup Yorum
Gönüllüleri Eğlence
Gecesi Yapıldı!
İsviçre’de 14 Kasım  Irkçılığa
Karşı Tek Ses Tek Yürek Grup Yorum Konseri için çalışma yapan
Grup Yorum Gönüllüleri, konser
sonrası eğlence gecesi düzenlediler.
Emeği geçen; ama geceye katılamayan herkesin selam ve desteklerini gönderen Yorum Gönüllüleri Grup Yorum halktır susturulamaz, bunu bir kez daha ispat etmiş
olduk diyerek düşüncelerini ifade
ettiler. Grup Yorum eğlence gecesine, konsere katılan Kolombiyalı
tutsak örgütlerinden ve BDS’den de
katılım oldu.

NE G20’LERİNİZ, NE BASKI YASALARINIZ SİZİ KURTARAMAZ!

AVRUPA’dakiBİZ

Emperyalizmin Tüm Engellemelerine Rağmen Biz Kazandık!

“GRUP YORUM HALKTIR!” SLOGANINI
AVRUPA'DA DA YAŞATTIK!

"Bu konseri yaptırtmayacağız",
"Grup Yorum'u engelleyeceğiz, vize
vermeyeceğiz", "5 kişiye vize verdik
ama havaalanında keyfi bir şekilde 9
saat gözaltında tuttuktan sonra Türkiye’ye iade edeceğiz", "Biz ne istersek o olacak"...
Emperyalizm 4. Irkçılığa Karşı
Tek Ses Tek Yürek konserimizi yasaklamak için bunları söyledi ve uyguladı. Konserimizi engellemek için
her şeyi denedi.

Sonuç Ne Peki?
14 Kasım günü biz, ırkçılığa karşı olduğumuzu, emperyalizme karşı
olduğumuzu hep bir ağızdan haykırdık. Biz konserimizi bütün engellemelere rağmen yaptık. Emperyalizme
işte böyle kafa tuttuk; vize engellerine, Schengen yasağına karşı cevabımızı konserimizi yaparak verdik.

SİYASAL VE TARİHSEL
OLARAK HAKLI OLAN BİZİZ, GÜCÜMÜZÜ BURADAN
ALIYORUZ.
Emperyalizm tanka, topa, halkı
bastırmak için "devasa" güçlere sahip
olabilir ama bunlar bize vız gelir. Tarihsel ve siyasal haklılığımız önünde,
bu baskılar bizi yıldıramaz, hatta
emperyalizme karşı öfkelendirir. Irkçılık, emperyalizmin gayrı-meşru çocuğudur, halkların birleşmesinden
korktuğu için, halkları birbirine düşmanlaştırmak için uyguladığı bir po-

litikadır.
Halkları daha azgınca sömürebilmek, daha fazla toprağa hakim olabilmek, daha azgınca kar edebilmek için ırkçılığı bir araç olaral kullanıyor.
Ezilen halklar olarak, sokakta kara kafalı olduğumuz
için, kendi dilimizi konuştuğumuz için, Avrupa'da her yerde ırkçılığa uğradığımız için; ırkçılığa, emperyalizme karşı mücadele etmek zorundayız. Emperyalizmin gayrı-meşru politikaları karşısında haklı olan biziz!

Grup Yorum Biziz!
Alman emperyalizmi 10 kişilik bir
müzik grubunu engellemek istedi,
vize vermedi, Schengen yasağı koydu ve hatta vize alan 5 kişiyi keyfi bir
şekilde Türkiye’ye iade etti. Ne oldu,
ne elde etti emperyalizm? Bu ucuz
oyunlarıyla neyi başardıklarını zannediyorlar?
14 Kasım günü sahneye; 10 kişi
değil tam olarak 35 kişilik bir Grup
Yorum çıktı; çocuk korosu ve 60 kişilik Dev-Genç korosu sahneye çıktı. Yani kısacası; 7’den 70'e halk
yaptı bu konseri!
Grup Yorum’un halk olduğunu Avrupa’da da kanıtladık.
Halkımız bizi sahiplendi, bizimle
birlikte emperyalizme karşı öfkesini
gösterdi. Hiçbir engel bizi durduramaz
dedi. Irkçılığa karşı konser düzenlemek, mücadele etmek en meşru hakkımız dedi. Örneğin; iki çocuğuyla bir
kadın konsere katılıyor ve konsere gelemeyen eşini arayıp diyor ki: "Konser salonuna girmeyin, Paris katliamından sonra bu konserde de bir şeyler olabilir, iki çocuk var yanında".
Bunun üzerine kadın eşinin söylediğini kabul etmeyip cevabını ve-

riyor. "Burada o kadar insan var, onlara ne olacaksa bize de o olacak.
Hiç değilse Grup Yorum'un türküleriyle gömülürüz" dedi.

Sonuç olarak:
1- Irkçılığa karşı konserimiz emperyalizm tarafından engellenmek
istendi ama biz yine de konserimizi
yaptık, bu bir siyasi zaferdir!
2- Siyasal ve tarihsel olarak haklı olan biziz, emperyalizmin bütün
baskıları bunun karşısında hiçbir engel olamaz.
3- GRUP YORUM HALK-

TIR, GRUP YORUM BİZİZ!
14 KASIM'DA YAPTIĞIMIZ KONSERİMİZLE BUNU
KANITLADIK!
GRUP YORUM HALKTIR
SUSTURULAMAZ DEDİK!

Sayı: 497

Yürüyüş
29 Kasım
2015

Konseri Yapmak Yetmez
Mücadeleye Devam!
1- Örneğin Almanya'da her hafta
sabit bir gün belirleyerek devlet kurumları önünde 15 dakikalık oturma
eylemi yapabiliriz, veya Avrupa çapında Alman Konsolosluğu önünde
yapabiliriz bu eylemi.
2- Kurumlarımızda ırkçılığa karşı kahvaltılar, film gösterimleri, sohbet akşamları vs.. daha yaygın bir şekilde düzenleyebiliriz.
3- Yaygın olarak Grup Yorum koroları kurabiliriz. Kendi kurumlarımızda haftada bir toplanarak koro çalışmalarını başlatabiliriz.
4- 14 Kasım günü alternatif bir Yorum'un çıkabileceğini gördük. Avrupa'da alternatif bir Yorum'u sahneye
çıkardık. Bunun devamını getirmeliyiz, Avrupa'da da alternatif bir Grup
Yorum olmalı.

ÇARE YOK, YENİLECEKSİNİZ!
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“İnançları, idealleri uğruna ölenler için ‘şehit’
diyoruz biz. Kimisi için dini inançlarıdır belki bu,
bizim için ise yaşanılası bir dünya, sosyalizm uğruna ölümdür, kastettiğimiz şehitlik.” Kevser Mırzak

7 Aralık - 14 Aralık
Kevser Mırzak
4 Temmuz 1969, Ankara Polatlı doğumlu
olan Kevser, 1986’da 9 Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi’ni kazanarak İzmir’e gitti. Örgütlü ilişkisi 1990’da başladı. İzmir’de
gençlik örgütlenmesi içinde ve milislerde
Kevser MIRZAK yer aldı, çeşitli görevler üstlendi. 1991’de 5
ay tutuklu kaldı. İkinci kez tekrar tutuklandı
ve direnişlerle geçecek uzun tutsaklığı başladı. ‘95 Eylül’ünde Buca’da katliam saldırısı karşısında direnenlerden
biriydi. 19 Aralık katliamını ve yoldaşlarının feda eylemini
Uşak Hapishanesi’nde yaşadı. 2001 Eylül’ünde 7. Ölüm
Orucu ekiplerinde kızıl bandını taktı. 2002 Mart’ında
tahliye oldu ve mücadelesini ondan sonra da tereddütsüz
sürdürdü. Kevser, mücadele yaşamı boyunca hiçbir koşulda
kendini koruma anlayışında olmadı, her zaman önce örgütün, halkın ve devrimin çıkarları geldi. 10 Aralık
2007’de Ankara’da kuşatıldığı evi, faşizme karşı bir
direniş üssüne çevirerek ölümsüzleşti.

Hüseyin Ulu
Samsun’da anti-faşist mücadelenin önde
gelenlerinden biriydi. Okumak için gittiği
Antep’ten döndüğü gün yazılamaya çıktı.
Yazılama sırasında faşistler tarafından Aralık
1979’da katledildi.
Hüseyin ULU

Abdülkadir Adanur
Faşist teröre karşı, yiğitçe mücadele
eden bir Cepheliydi. İDMMA Yıldız’da
anti-faşist mücadelede üzerine düşen her
türlü görevi yerine getirdi. Gece Bölümü’nde
faşistlerin saldırısında, Aralık 1977’de bıAbdulkadir ADANUR çaklanarak katledildi.

Ömer DEMİR

Ömer Demir
Faşistlerin kurduğu bir pusuda, Aralık
1979’da katledildi. 1960 doğumluydu. İstanbul Liseli Dev-Genç örgütlenmesi içindeydi. Dikilitaş, Yenimahalle ve Maçka
Meslek Lisesi’nde anti-faşist mücadelenin
en ön saflarında yer aldı.

Cafer DERELİ

Cafer Dereli
1978 yılında Konya Çumra'da doğdu. Ekonomik
nedenlerle iki yıldır Belçika'da vatanından ayrı
yaşamaktaydı. Rotterdam'da ölüm orucuna destek
için yapılan açlık grevi sırasında, 9 Aralık 2000
tarihinde, faşistlerin saldırısı sonucunda katledildi.
Grev çadırına yönelik, faşist çetelerin saldırısına
karşı göğüs göğüse çatıştı ve şehit düştü.

Nurettin Güler
1956 yılında Dersim Hozat'ta doğdu. Devrimci
hareketin Kürdistan'daki militan, önder kadrolarındandı. 1974-75'lerden itibaren Elazığ ve Dersim'de Dev-Genç'in örgütlenmesinde, faaliyetlerinde yönetici olarak görev yaptı. 1978 ortalarında
Nurettin GÜLER Elazığ’da görevlendirildi. Bölgede kurulan Faşist
Teröre Karşı Silahlı Mücadele Ekipleri'nden
birinin sorumlusuydu. 12 Aralık 1978'de, Elazığ’da faşistlere
karşı gerçekleştirilen bir eylem sonrası polisle girdiği silahlı
çatışmada şehit düştü.
Mehmet Mart
Mehmet’in yaşamı,
mücadelesinin ve inandığı değerlerin bir parçasıydı. Onurlu yaşamını onurlu bir sonla
Mehmet MART noktaladı. Aralık 1979
yılında şehit düştü.
Unutmayacağız.

Cahit
Şenyüz

Cahit ŞENYÜZ

1979
A r a lık'ında
işkence-

de katledildi.

Nelson Mandela
Nelson Rolihlahla Mandela 18 Temmuz 1918’de
Güney Afrika’nın Transkei bölgesi, Thembu kabilesinde doğdu. 1937'de, Healdtown’a yerleşerek
Fort Beaufort College’ta eğitimine devam etti.
1942'de Witwaterstrand Üniversitesi’nin hukuk böNelson Mandela lümünü bitirdi. Ülkenin ilk siyah avukatı oldu.
1944’te ırk ayrımına karşı yerli halkın kurduğu
Afrika Ulusal Kongresi’ne (ANC) katıldı. 1961’de (Ulusun
Mızrağı) adlı yeni bir örgüt kurdu. 5 Ağustos 1962’de tutuklandı.
Mandela, ırk ayrımına karşı mücadele eden Afrikalı siyahların
sembolü oldu. Nelson Mandela, 11 Şubat 1990'da özgürlüğüne
kavuştu. Nelson Mandela’nın başında bulunduğu Afrika Ulusal
Kongresi’nin ırk ayrımına karşı uzun yıllar süren mücadelesi,
18 Mart 1992'de sonuç verdi; siyahlara eşit vatandaşlık hakkı
tanıyan anayasa değişikliği, halk oylamasıyla kabul edildi. 10
Mayıs 1994'te Güney Afrika’nın ilk siyah Devlet Başkanı
oldu. 5 Aralık 2013'te Güney Afrika’nın, Johannesburg kentindeki
evinde 95 yaşında hayatını kaybetti.

Anıları Mirasımız

hazırlanır. Silahını sorumlu
arkadaşlara bırakır, onlarla
vedalaşır. Gideceği
araç vb. her şey haNurettin Güler’i bir yoldaşı anlatıyor:
zırdır. Yola çıkmak
"O Türk ve Kürt Halklarının Kurtuluşuna üzereyken, Fırat Üniversitesi Veterinerlik
İnanan Bir Kürt Marksist-Leninist’ti" Fakültesi'nde faşistlerin
devrimci öğrencilere sal1978 yılında Hozat Lisesi'nde öğrenciler, yürütülen
dırdığını duyar. Hozat'a gitmekbir kampanya çerçevesinde eylem yaparlar. Polis saldırır.
ten vazgeçer. Hemen bir silah bulur.
Nurettin de o esnada oradadır. Silahsızdır. Hemen atak
Yanına bir arkadaşını alır. Daha önceden
bir hareketle komiserin belindeki silahı kapar, polisler
istihbaratı çıkarılmış olan faşist bir odağa yönelir. Hedefi
geri çekilir. Nurettin'in silahı almasının nedeni, sadece o
ortadan kaldırır. Geri çekilirken, üniversitede yaralanan
an polisi geri püskürtmek değildir. O zamanlar faşist saldevrimci-demokrat öğrencileri hastaneden alıp şubeye
dırılar artmakta ve silaha ihtiyaç duyulmaktadır. DY tasgötürmekte olan polis otolarıyla karşılaşır. Bu karşılaşma
fiyecileri tüm olanakları gaspetmiş, insanlarımızın silah- tesadüftür. Çatışma çıkar. Oradan da çekilir. Bu arada
larına da el koymuşlardı. Yani faşist saldırıları engellemek, çatışma esnasında, otolarda bulunan öğrenciler polisin
püskürtmek, adaleti yerine getirmek için silah şarttır. elinden kurtulurak kaçarlar. Nurettin, çatışma bölgesinden
Nurettin hazırcı değildir. Hareketten silah, olanak beklemeyi uzaklaşırken, bir apartmandan açılan ateş sonucu yaralanır.
aklının ucundan bile geçirmez. O, içinde bulunduğu Yere düşer. Yanındaki arkadaşı kaldırıp taşımak ister.
birimin ihtiyaçlarını kendisi temin etmeye çalışır. Bunun Nurettin: "ben ağır yaralandım, gelmeyeceğim. Silahı al,
için de doğan fırsatları kaçırmaz. İşte, komiserin silahını arkadaşlara götür. Onları çok sevdiğimi söyle" der ve
da bu düşüncelerle almıştır.
şehit düşer.
Nurettin o silahı alırken vurulup şehit düşme riski de
Nurettin bu eylemi yaparken kimseden emir almamış,
vardır. Çünkü silahsızdır ve silahlı birinin üzerine yürür. haber de beklememiştir. Ortada faşist bir saldırı vardır.
Ona bu cüreti kazandıran; inanç, davaya bağlılık, atılganlık, Faşist saldırı varsa, misilleme yapmak gerekir. Böyle
harekete olanak yaratma ve anti-faşist mücadelenin yü- düşünmüştür. Faşist saldırıları püskürtmenin, savaşı bürütülmesi için silahın gerekli olduğunu bilmektir. Nurettin'e yütmenin başka yolu yoktur. Eğer Elazığ'da Maraş gibi
yön veren bu duygulardır. Devrimci insan çaresiz değildir. bir katliam olmadıysa, bu, hareketimizin anti-faşist müElinde hiçbir silah olmadan da iş yapabilir. Silah beyni- cadele anlayışı ve bunu hayata geçiren Nurettin gibi
mizdir, yüreğimizdir. Bunun için riskleri göze almak, kadrolarımızın, savaşçılarımızın sayesindedir.
kararlı ve inançlı olmak gerekir. Riskleri göze almadan
Nurettin'in şehit düştüğü haberi anında yayılır. Birkaç
hemen hemen hiçbir iş yapılamaz. Nurettin, böylesi saat içerisinde devlet hastanesinin önünde yaklaşık 5 bin
riskleri göze alan, gözünü daldan budaktan sakınmayan kişi toplanır. Elazığ'da bu kadar kitlenin biraraya gelmesi
bir yapıya sahiptir. Ona bu karakteri kazandıran Parti- ender görülen bir durumdur. Bunda, hareketimize güven
Cephe ideolojisi ve gelenekleridir.
ve Nurettin'e olan sevgi belirleyicidir. Yine Hozat'daki
1978 yılı ortalarında Elazığ'a gelir. Mustafapaşa, Kırk- cenaze törenine de büyük bir kalabalık katılır. Halk, öndutlar, Hüseynik, Yıldızbağları ve Karşıyaka mahallelerinin cülerine güvenmekte, sevmekte ve onları son yolculuğunda
sorumluluğunu üstlenir. Bütün enerjisini bu mahallelerin da yalnız bırakmamaktadır. Nurettin'in katledilmesine
örgütlenmesine harcar. Kahve toplantıları düzenler, tek misilleme olarak birçok silahlı-silahsız eylem yapılır.
tek evlere gider. Daha önceden o mahallelerde tanınma- Elazığ'da onlarca faşist odak dağıtılır. Polis telsizlerinden,
masına rağmen olgun, saygılı, mütevazı kişiliğiyle halk bir hafta boyunca, "dikkatli olun, evlerinize gitmeyin"
tarafından benimsenir, sevilir. Kısa süre sonra sorumlu- anonsu duyulur. Kürdistan şehirlerinin sokakları Nurettin'in
luğunu kendisinin yaptığı bir de silahlı ekip oluşturur. resmi ve altında; "O, Türk ve Kürt halklarının kurtuluşuna
Bu ekip, Elazığ'da anti-faşist mücadelenin yükseltilmesinde inanan bir Kürt Marksist-Leninist'iydi" yazısının bulunduğu
büyük roller oynar. Faşist saldırıların yoğunlaştığı bir afişlerle donatılır. Bu, Nurettin'e, şehit yoldaşlarımıza
süreçtir. Faşistler, okullarda, mahallelerde hakimiyet kur- olan borcumuzdur. Yerine getirilmesi zorunlu olan bir
maya çalışmakta, devrimci, demokrat aydın insanları görevdir. Nurettin, saldırlara karşı misilleme yapmayı
yaralamakta, katletmektedir. Kahveler taranır, sıradan refleks haline getirmiş, hesap sorma geleneğimizin ilk
insanlar öldürülür. Aslında hedef Maraş'taki gibi bir kat- mimarlarından olmuştur. Nerede bir saldırı var, nerede
liamdır. Saldırılar da bunun provasıdır. Nurettin'in de bir şehit var; aklımıza ilk gelen hesap sormak, misilleme
içinde yeraldığı Devrimci Sol savaşçıları, faşist saldırıları yapmak olmalıdır. Nurettin gibi... Düşmanın her saldırıgeriletici, caydırıcı eylemler yaparlar. Faşistlerle çatışmanın sında, her şehidimizde, düşmanın korkuları ve paniği
büyümelidir. Nurettin'i ve bıraktığı değerleri yaşatmanın
yaşanmadığı gün yok gibidir.
Böylesi bir yoğunluk içerisindeyken, Nurettin, 2 yolu buradan geçer. Savaşımız, değerlerimiz, gelenekleAralık 1978'de birkaç günlüğüne Hozat'a gitmek için rimiz ancak böyle büyür.

Kıssadan Hisse
En iyi Buğday

Şiir
(...)
Burjuvazi,
katletti içimizden
ikimizi
bu iki ölü ölmeyen
iki ölümüzdür!
Burjuvazi,
kavgaya davet etti bizi
davetleri kabulümüzdür!
Biz nasıl bilirsek
hep bir ağızdan gülmesini,
biliriz öylece yaşamasını
ölmesini
hepimiz -birimiz için,
birimiz -hepimiz için!..
Nazım Hikmet

Her yıl yapılan en iyi buğday yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmıştı. Çiftçiye bu işin sırrı soruldu. Çiftçi:
-Benim sırrımın cevabı, kendi buğday tohumlarımı komşularımla
paylaşmakta yatıyor, dedi.
-Elinizdeki kaliteli tohumları rakiplerinizle mi paylaşıyorsunuz?
Ama neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz? diye sorulduğunda,
-Neden olmasın, dedi çiftçi.
-Bilmediğiniz bir şey var; rüzgar olgunlaşmakta olan buğdaydan
poleni alır ve tarladan tarlaya taşır.
Bu nedenle, komşularımın kötü buğday yetiştirmesi demek, benim
ürünümün kalitesinin de düşük olması demektir. Eğer en iyi buğdayı
yetiştirmek istiyorsam, komşularımın da iyi buğdaylar yetiştirmesine
yardımcı olmam gerekiyor.

Özlüsöz

Atasözü

"Mantık sizi A noktasından
B noktasına götürür. Hayal
ise her yere."

“Mazlumun hıncı, yıkar
tahtları”

Einstein

Fıkra
Yaşlı ve şişgöbek bir öğretmen, Fen Bilgisi dersinde kasları anlatıyordu.
Bir ara öğrencilerden birine şu soruyu sordu :
-Şimdi ben boks yapsam hangi kaslar çalışır?
Çocuk hiç düşünmeden ve kendinden emin bir şekilde cevap verdi:
-Sizi izleyenlerin gülme kasları çalışır öğretmenim!

Karikatür

